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Скъпи приятели,
През 2021 година Грийн Мастър навърши 23 години.
Изминахме път изпълнен с успехи, радости и приключения.
Натрупахме ценен опит, благодарение на който подбрахме и днес
предлагаме най-голямото разнообразие от изключителни продукти
за подкрепа на здравето и красотата.
Към това добавихме полезни решения за чистотата и уюта
в дома и кухнята, превърнахме се в истинска част от световната
индустрия на благоденствието. Развихме изцяло нова концепция за
здравословен живот Green Master Zone, част от която са и специалните
ни продуктови предложения, събрани в отделен каталог.
И през 2021 продължаваме успешното си сътрудничество с
водещи европейски и световни производители като Sanct Bernhard,
Ferdinand Eimermacher, STOLZ, Панацея-Ж, Мота-6, Vitar, Bielenda,
Equilibra, Elfa Pharm, Dynamic Health, Deep Ayurveda, STONELINE, DAFI,
Bionur, Ostrovit, като същевременно разширихме и развихме своите
марки и производства Dr.Nature, Dr.Silver, Volcano и др.
През 2022 ние ще продължаваме да следваме основната си
цел, да предлагаме най-добрите продукти на най-добрите цени, за
всички свои клиенти и приятели.
Доверието, което получаваме вече 23 години за нас е
истинска награда, която ни дава сили и амбиции да продължим да
бъдем най-добрите и да предлагаме най-доброто, което винаги може
да откриете на нашия сайт
www.green-master.eu

Екипът на Грийн Мастър
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Търсете каталога ни
за Съдове за готвене с каменно
покритие STONELINE®

3

СЪДЪРЖАНИЕ
САМО НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Витамини и минерали .................................... 12 - 37
Омега 3-6-9 ......................................................... 38 - 43
Имунитет, настинка, грип .............................. 44 - 59
Суперхрани, антиоксиданти ......................... 60 - 73
Алое вера продукти ....................................... 74 - 77
Енерготоници, адаптогени, кафе ................ 78 - 87
Аюрведа - здраве от Индия ......................... 88 - 101
Витални гъби ................................................. 102 - 113
Царски билки, Златно чудо ........................114 - 123
За децата ..........................................................124 - 127
За жените и за мъжете ................................ 128 - 133
Нервна система, стрес и сън ..................... 134 - 141
Памет и кръвооросяване ........................... 142 - 145
Очи и зрение ...................................................146 - 149
Сърце и холестерол .................................... 150 - 157
4

Уморени крака и разширени вени ........... 158 - 162
Пробиотик, храносмилателна система, фибри,
запек ....................................................................163 - 175
Киселинно-алкален баланс ........................... 176 - 179
Детоксикация, черен дроб .......................... 180 - 184
Бъбреци, уринарен тракт, простата ........... 185 - 189
Диабет и кръвна захар ................................... 190 - 193
Стави, кости, мускули и болки ..................... 194 - 214
Фитнес и мускули ............................................. 215 - 217
Кожа, коса, нокти ............................................. 218 - 223
Отслабване и целулит .................................... 224 - 241
Здравословната основа на храната ........... 242 - 247
Продукти със специално действие .............248 - 249
Сребърна вода .................................................. 250 - 255
Други уникални продукти ............................. 256 - 265
Турмалинови продукти .................................. 266 - 269
Магнитотерапия ............................................... 270 - 272
Магнитна бижутерия ...................................... 273 - 279

САМО НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАШАТА КРАСОТА
ГРИЖА ЗА КОСАТА:...................................... 280 - 285
Dr.Sante - серии с кокос, с арган и с кератин ..........
.............................................................................. 286 - 291
Косопад, подхранване и стимулиране на растежа
............................................................................. 292 - 299
Суха и изтощена коса.................................... 300 - 301
Подхранване - с алое и Tricologica............ 302 - 305
Мазна коса....................................................... 306 - 307
Слаба, изтощена, чуплива коса.................. 308 - 309
Пърхот, боядисана коса................................ 310 - 311
Серия за придаване на обем ............................... 312
ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО:
Почистване на лицето ................................ 313 - 316
Грижа за лицето - съставки ...................... 317 - 320
Грижа за лицето - проблемна кожа ....... 321 - 325
Грижа за лицето - Green Pharmacy ......... 326 - 327
Грижа за лицето - STOLZ ............................ 328 - 330
Грижа за лицето - VB Collagena ............... 331 - 335

Грижа за лицето - Bielenda
Серия BAKUCHIOL ...................................... 336 - 338
Серия ROYAL BEE ELIXIR ........................... 339 - 341
Серия CRYSTAL GLOW ............................... 342 - 343
Серия CBD Cannabidiol ........................... 344 - 345
Серия YOUTH THERAPY ............................. 346 - 349
Серия NEURO HIALYRON & COLLAGEN.. 350 - 351
Серия METALLIC DETOX MASKS .............. 352 - 353
Серия CARBO DETOX .................................. 354 - 355
Skin Clinic Professional ............................... 356 - 357
Грижа за лицето – Equilibra
		
Натурална козметика с арган ................ 358 - 361
Aloe Cosmetic line ....................................... 362 - 365
Perlabella капсули ................................................. 366
ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО:
Душ гелове, ексфолианти, масла и лосиони за
тяло .................................................................... 367 - 376
ИНТИМНА ХИГИЕНА:
Интимни гелове ............................................ 377 - 381
Иновативни дамски превръзки .............. 382 - 383

5

УСТНА ХИГИЕНА:
Четки за зъби ................................................... 384 - 385
Пасти за зъби Dr. Silver ................................ 386 - 389
Пасти за зъби Equilibra ................................. 390 - 391
Балсам за устни, Вода за уста .................. 392 - 393
ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ И КРАКАТА:
Билкови течни сапуни и тоалетни сапуни
(за ръце и тяло) ............................................. 394 - 396
Крем за ръце и нокти .................................. 397 - 399
Ексфолиант и кремове за крака .............. 400 - 403
ДЕЗОДОРАНТИ И ПАРФЮМИ ............. 404 - 409

Антибактериални кухненски дъски ........... 416 - 417
Аксесоари за дома ........................................... 418 - 419
Филтри за вода ................................................. 420 - 429
Почистващи препарати ................................. 430 - 436
Бамбукови кърпи ............................................ 437 - 439
Микрофибърни кърпи .................................. 440 - 444
Ледена кърпа COOL TOUCH .................................... 445
Антибактериални (със сребърни частици) микрофибърни кърпи ............................................... 446 - 447
ЕКО МОП & ФИКС МОП ............................................ 448
Терапевтична серия за спалня ................... 449 - 453
САМО НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАШИЯ ДОМ....... 410 Активатор за жива и мъртва вода ....................... 454
Кухненски уреди Jocca ........................................... 413 Други уникални продукти............................ 455 - 458
Volcano Екстрактор ....................................... 414 - 415 ЗАСТРАХОВАНЕ ................................................... 459
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могат да заместят балансираната, смесена храна, здравословния начин на живот, а също и медицинското лечение, предписано от лекар. В
каталога са възможни технически и правописни грешки. Компанията си запазва правото за промяна на продукти и цени при необходимост.

Възможни са печатни грешки и промяна в опаковката или цените на продуктите!
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Търсете каталога ни за натурална
декоративна козметика

Естествен грим от природата.
До 100% натурални съставки.
Подходящи за чувствителна кожа.
Дерматологично тествани.
Хипоалергенни.
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Само най-

доброто

за вашЕто

здравЕ!

Хранителни добавки
витамини
минерали
билки и лечебни растения
Уреди и аксесоари
здравна козметика
магнитотерапия

Sanct Bernhard, Equilibra, Царски билки, Doctor Nature, Vitar,
Dr. Silver, Магнетон Био, Aeroion, Deep Ayurveda
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САМО НАЙ-ДОБРОТО
ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ 2021/2022
В настоящия каталог предлагаме изключително
разнообразен асортимент от хранителни добавки
за грижа за Вашето здраве във всякакви формули –
таблетки, капсули и био сокове, както за възрастни,
така и за деца. В асортимента са включени и
уникални уреди и аксесоари за здравето, както и
подходящи съпътстващи козметични продукти.
Основните ни партньори и търговски марки в
тази серия са:
През 2020 и 2021 година изключително успешно
развихме собствената марка за хранителни
добавки Dr.Nature. Създадохме десетки нови
продукти, за чието производство използваме
суровини с най-високо качество и стандарт
за ефективност, за което сътрудничим с найголемите и утвърдени световни производители
и лаборатории. Голяма част от съставките са
спечелили престижни международни отличия
или са патентно защитени. Съчетаването на
изключително качество, стриктният контрол на
производство и достъпните цени, превърнаха
серията Dr. Nature в прекрасна възможност за
възстановяване и подкрепа на човешкото здраве.
10

Къщата на билките Sanct Bernhard - немска
компания, с над 100-годишен опит в разработването и предлагането на продукти, съобразени
с природата и здравето. Продуктите на тази
компания се произвеждат от натурални съставки;
създават се чрез най-модерните технологии, но
по стари рецепти; имат доказан ефект, притежават
всички международни и европейски стандарти за
качество на продукта.
Серия турмалинови продукти Dr.Nature –
създадени са по японска технология с използването на турмалинови кристали, постоянни магнити,
бамбукови въглища органичен германий. Четирите
активни елемента са имплантирани в трислойна
структура на специална тъкан, изградена от
високотехнологични полимерни влакна.
Equilibra - италианска компания, абсолютен лидер
в разпространението на масовия италиански
пазар на хранителни добавки и натурална
козметика, както по отношение на обема, така
и по отношение на стойността на продажбите.
25-годишен опит и етично поведение на пазара
на хранителни добавки и натурална козметика. Dr.
Nature био сокове - произведени в САЩ в една от
най-големите компании за производство на био
сокове. Серията хранителни добавки има основно

предимство, че течната формула повишава до 3 пъти
степента на усвояване на активните съставки (98%
усвояемост).
ЦАРСКИ БИЛКИ - Здраве и енергия със силата на
българските билки! Истинската доза здраве, по
оригинална рецепта на маг. фарм. Никола Мангалджиев!
Съдържат специално създадения биологично-активен
коплекс от Златен Корен (Rhodiola Rosea) и Гинко
Билоба (Ginkgo Biloba), който, заедно с други лечебни
растения, е вложен в пчелен мед за подобряване
на усвояването от организма, биологичната сила и
действието на продуктите.
Dr. Silver - уреди за получаване на повече от
20 000 литра сребърна вода при домашни условия,
които представляват миниатюрни устройства за
електролитно отделяне на сребърни йони (Ag+). В
резултат на протичане на електролиза, водата се
насища със сребърни йони. Собствено производство
на компания Green Master.
VITAR - чешка компания, създадена през 1990 г. От
самото начало нейният фокус е бил да произвежда и
разработва лечебни формули и хранителни добавки от
най-високо качество. Производството има съответните
международни сертификати за качество, а именно ISO
9001:2001, ISO 14001:2001, HACCP, BRC и IFS. Марките,
които предлага VITAR са REVITAL и MAXIVITA.

DEEP AYURVEDA - водеща аюрведа
компания в Индия и лидер в билковата
индустрия за здравеопазване, базирана
в Мохали, Пенджаб. Основана през
2007г, днес компанията се развива в няколко
направления - Аюрведа лечение, Клинични
изследвания и обучение, Производство
на аюрведични продукти. Deep Ayurveda
обединява традиционните знания със
съвременната наука в разработването
на автентични аюрведически билкови
продукти
за
противодействие
на
предизвикателствата на съвременния начин
на живот. Компанията отговаря на всички
международни и национални стандарти и
се гордее с високотехнологичната си база за
производство.
JOCCA - испанска компания с над 30-годишен
опит в производството на уреди и пособия
за домакинството, личната грижа и
климатизацията. Мотото на Jocca - „Работим,
за да улесним дома ви!“
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Витамините значението им за човешкия организъм

A

В днешно време знаем много за витамините и минералите, които са жизнено
важни за да функционира организмът ни. Но само преди 1 век положението е
било съвсем различно. С откриването на витамин А в началото на 20 век учените
започват да изследват ролята на органичните вещества за поддържането на
телесните функции. През следващите 40 години лекарите открили всички важни
витамини, които са ни необходими, за да живеем. Успоредно с това било установено,
че човешкото тяло се нуждае и от неорганични вещества, известни днес като
минерали. И би трябвало да си набавим всички тях от храната ... Би трябвало ...

B

C

Витамини и минерали

D

E
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K

Но за нашето съвремие фактите са безкомпромисни – плодовете и
зеленчуците днес са загубили до 80% от съдържанието си на ценни вещества.
А продуктите от животински произход са пълни с хормони и други синтетични
вещества, които не се знае дали не ни вредят повече, отколкото ни помагат. Какво
точно означава за всеки от нас фактът, че тези плодове и зеленчуци вече не са
достатъчни. Че, за да си набавиш витамините, минералите и ензимите намирали се
в 1 чаша спанак преди 50 години, днес трябва да изядеш 10?
Означава, че трябва да внимаваме повече с какво се храним. Повече
от всякога. Може да не сме болни, но истината е, че не сме и здрави. Защото
благодарение на част от съвременната хранителна индустрия и съвременно
земеделие, ние сме в недостиг. Недостиг на ценни вещества. На същите тези
елементи, от които тялото се нуждае, така както се нуждае от въздух, за да диша. И
е изключително важно да приемаме хранителните добавки, за да компенсираме.
Ежедневно!

B1

Витамин А (наричан още ретинол или бета каротин) е особено важен за образуването на костна тъкан и зъбно
вещество, здрава кожа и коса, както и зрение. Използва се от десетилетия за лечението на заболявания на зрителния
апарат, катаракта, различни кожни заболявания, включително и акне. При недостиг на този витамин може да е доста
трудно за човек да вижда през нощта. Витамин А е наричан още пръв сред витамините, заради ключовата роля, която
играе по отношение на растежа и действието на другите витамини. Притежава изразен антиоксидантен ефект, спомага
за понижаването на риска от развитието на онкологични и други заболявания. Има мощно имуностимулиращо действие,
помага при диария, тежки менструални течения, болест на Крон, предменструален синдром. Витамин А спомага за синтеза
на полови хормони, необходим е за поддържането на репродуктивната функция на мъжете и жените.
Витамин B1 (Тиаминът) подобрява дейността на нервната система и мускулатурата. Подобрява функциите на мозъка.
От съществено значение за метаболизма на въглехидратите. Комбинацията от витамини В допринася за нормалния
енергиен метаболизъм и подобряване функциите на нервната и имунната системи.

B2

Витамин B2 (Рибофлавинът) повишава чувствителността на ретината. Дефицитът на този витамин може да доведе до
забавен растеж и кожни проблеми. Изключително важен за метаболизма на мазнините и синтеза на хемоглобин. Участва
в производството на червени кръвни клетки и енергия.

B3

Витамин В3 (Ниацинът) е с изключително значение за производството на енергия и нормализиране дейността на
нервната и храносмилателната системи. Участва в синтеза на важни хормони (тестостерон, естроген, инсулин), има
значение за качеството на кожата, подобрява кръвообращението, понижава нивата на холестерола и триглицеридите.
Витамин B5 (Пантотеновата киселина) подпомага превръщането на мазнините и въглехидратите в енергия,
стимулира процеса на производство на антитела. Има важно значение за нормалните функции на надбъбречните
жлези, клетъчното изграждане, участва в множество ензимни реакции.

B5
B6
B7
B9
B12

Витамин В6 (Пиродоксинът) е от съществено значение за метаболизма на аминокиселините, желязото, изграждането
на червени кръвни телца и антитела. Особено важен за хора с повишен прием на белтъчна храна и физическо
натоварване. Нормализира функциите на щитовидната и надбъбречните жлези. Липсата му нарушава регенерацията
на мускулните влакна.
Витамин В7 (Биотинът) участва в обмяната на въглехидрати, мазнини, белтъци. Подобрява състоянието на мускулите
и кожата.
Витамин В9 (Фолиевата киселина) е важна за кръвотворенето и ембриогенезата. Повишава умствената и физическа
работоспособност. Подпомага нормалната функция на имунната система. Участва в метаболизма на хомоцистеина.
Допринася за синтеза на аминокиселини и за нормалния растеж на тъканите у майката по време на бременност.
Витамин В12 (Цианокабаламинът) подобрява растежа и апетита. Участва в образуването и регенерирането на
червените кръвни клетки. Поддържа нервната система, подобрява паметта и равновесието. Има имуномодулиращо
действие. Възстановява структурата на нервната тъкан, участва в синтеза на различни аминокиселини.

Витамини и минерали

A
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C

Витамин С е най-използваният витамин в съвременния свят., тъй като участва в множество жизнено важни
процеси. Мощен антиоксидант и имуномодулатор.
Предпазва сърдечно-съдовата и нервната система, засилва имунитета. Укрепва кръвоносните съдове, участва
в регулацията на холестерола, нормализира пропускливостта на клетъчните мембрани. Активира имунитета,
възстановителните и регенеративни способности на организма. Защитава клетките от оксидативен стрес,
укрепва стените на кръвоносните съдове и клетъчните мембрани.
Необходим е за адекватен имунен отговор на организма, активира неутрофилите, поради което понижава риска
от респираторни и вирусни заболявания. Стимулира синтеза на колаген, подобрява еластичността на кожата,
съдовете, ставите. Ускорява зарастването на рани и регенерацията на тъканите. Подпомага нормалната функция
на кръвоносните съдове, спомагайки усвояването на желязо.Повишава качеството и продължителността на
живота. Предотвратява превръщането на нитратите (от смог, цигарен дим, зеленчуци, бекон и др.) в канцерогени.
Подпомага за намаляване на холестерола и за предотвратяване на атеросклерозата. Участва в десетки ензимни
реакции, които подпомагат възстановителните и регенеративни процеси в организма.

D

Витамин D се нарича слънчев витамин, тъй като в човешкия организъм се синтезира в кожата под въздействието
на слънчевите лъчи. Една от най-важните му функции е да регулира нивата на калция и фосфора в организма и
да подсигурява нормална костна плътност и здравина на зъбите.

Витамини и минерали

Наред с това препятства отлагането на калций по кръвоносните съдове, бъбреците и сърцето. Оптималните нива
на витамин D подпомагат организма при грип и настинки, активират имунната система.
С нормалната концентрация на витамин D се свързва и потискането на различни автоимунни заболявания
като диабет, ревматоиден артрит, множествена склероза. Има мощно противовъзпалително действие, потиска
развитието на ракови заболявания, насърчава клетъчната диференциация. Оптималните нива на витамин D в
организма са от особено значение за секрецията на инсулин, регулират нивата на кръвната захар, намаляват
артериалното налягане.
Освен това се използва при профилактиката и лечението на рахит, при остеопороза, косопад, мокреща екзема,
за зарастване на рани и язви. Витамин D играе важна роля във функционирането на мускулната тъкан и
стимулирането в нея на синтеза на белтъчини и производството на АТФ. Витамин D спомага при профилактиката
на различни онкологични заболявания като рак на правото и дебелото черво.
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K

Витамин Е (Токоферолът) е най-важният мастноразтворим антиоксидант, който се среща в тъканите на
човека и животните. Обикновено се разполага в богатите на липиди участъци като клетъчните мембрани и
мозъка. Там той действа като стабилизатор и неутрализатор на оксидативните щети, причинени от свободните
радикали, тежките метали и токсините от околната среда. Важен е за поддържането на добро зрение и
сърдечно-съдова система. Витамин E подпомага абсорбцията на витамини А, С, витамини от група В, селен,
фосфор, манган, а също така и на есенциални мастни киселини. Участва в синтеза на белтъците и хемоглобина,
подпомага репродуктивното здраве. Витамин Е забавя процесите на стареене, предпазва кожата, ускорява
регенерацията и предотвратява увреждането на клетъчните мембрани.
Известен преди всичко с това, че помага на кръвта да се съсирва и насърчава развитието на здрави кости,
витамин К е мастно-разтворим витамин, чиято важност често се игнорира - поне в сравнение с някои други
важни витамини и минерали. Но подобно на всички останали витамини, витамин К е от съществено значение за
оптималното здраве по много причини.

Витамини и минерали

E
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Минералите - значението им
за човешкия организъм

Ca
I

Mg

P

Cr

K

Se

Минералите, които участват в процесите в човешкия организъм
се делят на две основни групи - макро- и микроелементи.

Na

Витамини и минерали

Mn
Mo

Cl

Zn

Fe
Cu
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Макроелементи - съдържат се в сравнително голямо количество
в човешкото тяло. Към тази група спадат: калций(Ca), натрий (Na),
фосфор (P), калий (K), магнезий (Mg) и хлор (Cl). Те са незаменими
- важни са за функционирането на много от процесите в тялото ни.
Дефицитът на минералите се отразява негативно на здравето.
Микроелементи - съдържат се в организма в хилядни части от
процента. Към тази група спадат: желязо (Fe), мед (Cu), цинк (Zn),
молибден (Mo), манган (Mn), селен (Se), хром (Cr), флуор (F), йод (I). Те
също са нужни за нормалната жизнена дейност. Влизат в състава на
ензими, витамини и хормони. Влияят на растежа, размножаването,
кръвообразуването и др. Недостигът или излишъкът им води ди
нарушения в обмяната на веществата.

Mg

Магнезият е следващият макроелемент, от който човешкото тяло има най-голяма ежедневна нужда. Магнезият е
изключително важен минерал за правилното функциониране на редица органи и системи в човешкия организъм.
Поддържа здрава имунна, ендокринна, нервна, сърдечно-съдова системи, стабилен сърдечен ритъм, нормална
мускулна функция и здрави кости. Магнезият участва в огромно количество процеси - хормонални, ензимни, обменни
и др. Най-важната му роля се реализира в нервната и мускулна регулация. Регулира баланса на калия и калция в
клетките, особено в сърцето и стените на съдовете. Заздравява стените на съдовете и препятства отлагането на лош
холестерол, има важна роля в трансформирането на кръвната захар в енергия. Магнезият е жизненоважен катализатор
на активността на ензимите, участващи в производството на енергия. При недостиг на магнезий, в клетките постъпват
натрий и калций в по-големи количества и организмът е измъчван от спазми. Както магнезият, така и калият подпомагат
лекото алкализиране на организма.

Mg

Магнезият може да намали нивото на холестерола в кръвта, да предпази от запушване на артериите и вените с тромби,
както и от животозастрашаваща аритмия. Магнезият в известен смисъл е минералът на подмладяването и предпазва
от калциране на органите и тъканите, характерно за свързаното със старостта дегенериране на телесния механизъм.
Симптомите, характеризиращи магнезиевия дефицит са: болезнени крампи на прасеца, които най-често се появяват
през нощта, разтяжение на мускулатурата в областта на врата и раменните мускули, което най-често се наблюдава при
стрес и нервно напрежение, трепването на клепачите, изтръпването на пръстите и др.

Ca

Калцият и магнезият (като макроелементи) подпомагат: оформянето на неорганичната субстанция на костите
и зъбите, заздравяването на венците, нормалното функциониране на сърдечно-съдовата, храносмилателната и
имунната системи. Те имат силно влияние и при синтеза на множество хормони и ензимни системи, регулирането на
кръвното налягане и пулса, предаването на нервните импулси, дейността на щитовидната и задщитовидната жлези,
регулирането на костната плътност, функционирането на нервната система. Калцият подпомага контракциите на
мускулите, а магнезият – тяхното разпускане. Те са макроелементи, от които човек има непрекъсната нужда – дневните
дози за поддържане на добро здраве са най-големи при тях. В човешкото тяло се намират основно в костите и зъбите
– 99% от калция и значителна част от магнезия. Останалата част са в мускулите и кръвта.
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Калцият е изключително важен елемент за силни и здрави кости и зъби. Този минерал участва и в процесите на
кръвообращението и обмяната на веществата. Повишава устойчивостта на организма към инфекции и микроби,
успокоява нервната система и оказва противовъзпалително действие. За да усвоява добре калция човешкият
организъм се нуждае от оптимални дози Витамин D3 и магнезий. Сигнал за дефицит на калций може да бъде едно
или всички от следните състояния: чупливост на ноктите, преумора, чести мускулни крампи, намалена костна
плътност.
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Ca
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P

Фосфорът е необходим за правилното функциониране на мозъка, бъбреците и съкращаването на сърдечния
мускул. Важен е за клетъчния растеж, образуването и поддържането на здравето на костите и зъбите,
превръщането на хранителните вещества в енергия и пълноценното усвояване на витамините. Важно е да се
съблюдава равновесие между нивата на фосфора , калция и магнезия.

K

Калият е важен макроелемент за нормалното функциониране на всички меки тъкани - съдове, капиляри, мускули
(особено сърдечния), също така клетките на мозъка, черния дроб, бъбреците, жлезите с вътрешна секреция.
Главната роля на калия се състои в поддържане на нормалното функциониране на клетъчните стени, а втората му
такава е в поддържане на концентрацията и физиологичните функции на магнезия - най-важният макроелемент
за сърцето и сърдечно-съдовата система. В организма калият подпомага доставката на кислород до мозъка и
способства за ясен и бистър ум. Заедно с натрия регулират водния баланс и нормализират сърдечния ритъм.
Както калият, така и магнезият подпомагат лекото алкализиране на организма.

Na

Натрият е необходим за поддържане на баланса между киселинността и количеството вода в кръвта, за
правилното функциониране на стомашно-чревния тракт, нервните влакна и мускулите. Почти всяка храна
съдържа натрий. Дефицит се среща при заболявания, свързани с обезводняване и/или прием на диуретици.
Прекомерната консумация на натриев хлорид (обикновена готварска сол) води до нарушаване на калиевонатриевия баланс и до здравословни проблеми.

Cl

Хлорът е необходим за успешното превръщане на хранителните вещества в енергия. Подпомага киселинноалкалния баланс в кръвта и течната среда на тялото. Нивото на хлора се контролира от бъбреците.

Fe

Cu
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Желязото е част от всяка клетка на тялото и има огромна роля в създаванетo на силна имунна система.
Организмът ни не произвежда желязо, а го приема чрез храната и водата. Той е комплексообразуващият елемент
на хемоглобина, който разнася кислорода в тялото. Недостигът на желязо при децата предизвиква забавяне на
растежа и поведенчески проблеми. При бременните жени, които имат дефицит на желязо, има голям риск от
преждевременно раждане и ниско тегло на новороденото.
Медта като микроелемент съдейства за образуването на хемоглобина, червените кръвни клетки костната тъкан.
Поддържа необходимото равновесие на цинк и Витамин С при образуването на белтъка еластин, който придава
еластичност на кожата. Медта участва и в производството на енергия, оцветяването на кожата и на косата,
заздравяването на рани и в придаване на вкусова сетивност. Необходима е също за поддържане на здравето на
ставите и нервните клетки.

Mo
Mn
Se

Cr

I

Цинкът е мощен антиоксидант. Подпомага нормалното функциониране на имунната система, заздравяването на
рани, профилактиката на акнето и регулирането на дейността на мастните жлези. Подпомага също и синтеза на
протеини и образуването на колаген, защитата на черния дроб и храносмилателния тракт, функционирането на
простатната жлеза и растежа на репродуктивните органи. Цинкът е съставна част на инсулина и на голям брой
жизненоважни ензими.
Молибденът е необходим в минимални количества, но незаменим за азотния метаболизъм. Съдейства за
нормалното функциониране на нервните клетки и подпомага растежа на костите и укрепва зъбите.
Манганът е необходим в минимални количества за поддържане на метаболизма на белтъците и мазнините, за
нормалното функциониране на имунната и нервната системи, както и за регулацията на кръвната глюкоза. Участва в
образуването на хрущялна тъкан и синовиална течност в ставите.
Селенът е изключително ценен микроелемент, с важно значение за синтеза на тиреоидните хормони на щитовидната
жлеза, регулиращи метаболизма. Мощен антиоксидант, от който зависи нормалното функциониране на половата и
имунната системи, сърцето, белите дробове, панкреаса, черния дроб, жлъчката, дебелото черво и простатата. Той е важен
компонент от много ензимни системи и играе съществена роля в редица метаболитни процеси. Селенът забавя стареенето
като защитава от увреждане ДНК молекулите. Той се свързва с тежки метали като живак, арсен, олово, кадмий и по този
начин понижава тяхната биоактивност и намалява токсичното им действие. Селенът подобрява мозъчната функция,
запазва живота на мозъчните клетки, намалява риска от депресии, състояния на тревожност и умствени разстройства
Подпомага детоксикацията на организма и предпазва от образуването на ракови клетки. Подпомага сперматогенезата,
поддържа здрава кожа, коса, очи.
Микроелементът хром подпомага транспортирането на глюкозата (кръвната захар) през мембраните на клетките и
вътре в клетките, където тя може да бъде изгорена и превърната в енергия. Хора, които не получават достатъчно хром,
могат да развият “нетърпимост към глюкозата”. Хромът също така подпомага повишаването на липопротеините с висока
плътност – добрия холестерол, който помага за изхвърлянето от тялото на липопротеините с ниска плътност – лошия
холестерол. Помага за поддържането на кръвната захар. Комбинацията с цинк подпомага клетките при усвояването на
глюкозата.
Йодът е нужен за метаболизма на излишните мазнини. Макар и в минимални количества, той е важен фактор за
поддържане на нормалното състояние на щитовидната жлеза. Дефицитът на йод може да подтисне производството на
тироиден хормон, което е свързано с множество здравословни проблеми.

19

Витамини и минерали

Zn

Витамин В комплекс - 30 капсули
За здрава нервна система!

код 30263

2250 лв.

Всяка капсула съдържа:
ниацин (B3) - 16mg; пантотенова киселина (В5) - 6mg, рибофлавин (В2) - 1,4 mg;
витамин В6 - 1,4 mg; тиамин (В1) -1,1 mg; биотин - 500 µg, фолиева киселина 200 µg, витамин В12 - 2,5 mg.
допълнителна
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
информация за стр. 13
проблеми в нервната система и енергийното
съставките
обезпечаване на организма;
Начин на употреба:
нарушени кръвотворни функции;
1 капсула дневно,
проблеми с кожата и косата;
препоръчително сутрин
физически и умствени натоварвания;
по време на закуска.
стрес, преумора, нарушения в липидната обмяна;
за нормален енергиен метаболизъм;
опаковка за 30 дни
подобряване функциите на нервната и имунната системи.

В комплекс + Витамин С - 30 таблетки

Витамини и минерали

При липса на енергия, нервност и проблеми с кожата и косата!
Всяка таблетка съдържа:
витамин С (L - аскорбинова киселина) – 120 mg; витамин В3 – 24 mg; витамин В5 –
9 mg; витамин В6 - 2,1 mg; витамин В2 - 2,1 mg; витамин В1 - 1,65 mg.

код 30707
20

6

50

лв.

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

допълнителна
информация за
съставките

стр. 13,14

Начин на употреба:
1 таблетка дневно.
опаковка за

30 дни

Витамин C + Цинк
с удължено освобождаване - 180 капсули
С удължено освобождаване за максимален ефект
За силна имунна система!
Всяка капсула съдържа:
300 mg витамин C и 5 mg цинк.

ТОП продукт

5290 лв.

стр. 14,19

Начин на употреба:
1 капсула на ден с вода.
опаковка за 180 дни

Витамин C с удължено освобождаване - 120 таблетки

С удължено освобождаване за максимален ефект!

Всяка таблетка съдържа 300 mg витамин C.
Начин на употреба: 1 таблетка на ден с чаша вода
30 мин. преди хранене (най-добре преди закуска).

код 30420

2990 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
настинки и грип;
тежки физически и психически натоварвания;
бедно на витамини хранене;
алергии;
при вирусни и бактериални инфекции.

опаковка за 120 дни

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14
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Витамини и минерали

код 30421

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

допълнителна
информация за
съставките

Витамин С + Цинк + Ехинацея и Шипка
45 таблетки

За добро здравословно състояние и защита на организма!
Всяка капсула съдържа: Витамин C - 120 mg, цинк - 15 mg, екстракт от ехинацея
пурпуреа - 30 mg, екстракт от шипка - 30 mg, от които витамин C - 3 mg.

код 30753

13

90

лв.

Комбинацията от Витамин C, Цинк, Ехинацея и Шипка
допринася за нормална функция на имунната система.
Притежава мощно антиоксидантно действие и спомага за
защита на клетките от оксидативен стрес, което е от важно
значение за жизнеността на организма. Витамините и
минералите допринасят за естествена защитна функция,
особено през есенно-зимните месеци. Витамин C и Цинк и
имат благоприятен ефект и върху други органи и системи,
като спомагат за нормално функциониране на сърдечносъдовата система и поддържане на енергийния баланс.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 13

Начин на употреба:
по 1 таблетка на ден.
опаковка за

30 дни

Витамини и минерали

Витамин C + Цинк - 20 разтворими таблетки
+ 4 таблетки ПОДАРЪК

За добър имунитет през цялата година!
Всяка таблетка съдържа:
витамин С (L-аскорбинова киселина) - 240 mg;
екстракт от ацерола - 30 mg; цинк - 5 mg.
код 30705

750 лв.
22

Vitar препоръчва за подпомагане при:
намален имунитет;
инфекциозни процеси;
за защита от оксидативен стрес;
за подобряване съпротивителните сили на
организма, при грип, простуди и настинки.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14,19

Начин на употреба:
1 таблетка дневно,
разтворена в 200 мл вода.
опаковка за

20 дни

Витамин С комплекс - 16 сашета
Бързо действие за укрепване на имунитета
при грип и настинки!
Състав на една доза: витамин С – 300 mg; цинк – 5 mg;
екстракт от ацерола – 10 mg; екстракт от шипки – 10 mg.

код 30732

1350 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14,19,
24

Vitar препоръчва за подпомагане при:
срив на имунната система;
Начин на употреба:
респираторни заболявания, грип, настинки, чести
1 саше дневно.
боледувания;
за общо укрепване на организма;
опаковка за 16 дни
за подобряване състоянието на кожата, костите, ставите,
сърдечно-съдовата и нервната система.
Уникална формула с бързо действие в опаковки за еднократна употреба с използване
на най-съвременна технология за прием. Съдържащите се активни вещества бързо се
усвояват от организма след разтваряне на субстанцията в устата, без да е необходимо
използване на допълнителна течност.

Засилва мощно имунитета, ефективен при чести боледувания!

код 30746

1150 лв.

Всяка капсула съдържа:
Витамин С - 600 mg; екстракт от облепиха - 50 mg.
Vitar препоръчва за подпомагане при:
отслабен имунитет;
простуда, чести боледувания;
вирусни и бактериални инфекции;
грип, респираторни заболявания;
умора, отпадналост;
подкрепя състоянието на кожата и функциите на сърдечносъдовата, нервната и храносмилателната системи.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14

Начин на употреба:
1 капсула дневно.

опаковка за

30 дни
23

Витамини и минерали

Витамин С + облепиха - 30 капсули

Ацеролата е плодът с най-висока концентрация на естествен витамин С, което го прави най-лесно
усвоим за човешкия организъм. Портокалите съдържат от 500 до 4000 ppm натурален витамин С
(аскорбинова киселина), докато в ацеролата той е от порядъка 16 000 до 172 000 ppm. Ацеролата
може да съдържа до 4,5% витамин С, в сравнение с 0,05% в обелен портокал. Тя съдържа два
пъти повече магнезий, калий и витамин В5 в сравнение с портокала. Също така съдържа витамин
А, рибофлавин и витамин В3, чието синергично действие с останалите компоненти от екстракта
на ацерола допълнително повишават биологичната активност на продукта.

Ацерола капсули - 300 капсули
Защитете организма си с екстракт от ацерола –
плодът с най-високо съдържание на витамин С!
Всяка капсула съдържа: екстракт от ацерола (74%) – 400 mg, от които натурален витамин С – 70 mg.

Витамини и минерали

Начин на употреба:
1-3 капсули дневно.

код 30472

8990 лв.

опаковка за 300 дни

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14,24

Sanct Bernhard препоръчва продуктите с ацерола за подпомагане
при:
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.

Ацерола - 180 таблетки

Всяка таблетка съдържа:
екстракт от ацерола – 294 mg, в това число чист витамин С извлечен от ацерола - 50 mg.
код 30514

4890 лв.
24

Начин на употреба:
2-6 таблетки дневно, опаковка за
които се смучат.

90

дни

допълнителна
информация за
съставките

стр. 24

При отпадналост, липса на енергия
и дефицит на желязо!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от ацерола - 353 mg, витамин С – 60 mg, желязо – 10 mg.
код 30523

5990 лв.

Начин на употреба:
по 1 капсула на ден с достатъчно
течности.
опаковка за 180 дни

Желязо с Витамин С
60 капсули
При недостиг на желязо!
Формула, обогатена с фолиева киселина!
Всяка капсула съдържа:
желязо - 10,5mg; фолиева киселина - 150 µg; витамин С - 45 mg.
код 30213

2090 лв.

Начин на употреба:
По 1 капсула на ден, приета с малко
вода или друга течност, за предпочитане по време на хранене.
опаковка за

60 дни

Продктите с желязо
и витамин С се препоръват
за подпомагане при:
анемия, повишени нужди на
организма от желязо (период
на растеж и развитие, бременни
жени и кърмачки, жени в
репродуктивна възраст);
чувство на отпадналост, умора;
липса на енергия;
при повишена загуба на желязо
с обилни и зачестили месечни
цикли;
в случаи на недостатъчен прием
или резорбция на желязо при
хронично болни, при хора на
нискокалорични диети, при
вегетарианци и др.

Недостигът на желязо често
остава незабелязан и е причина
за появата на много симптоми
като: намалена концентрация,
повишена
раздразнителност,
нервност, често главоболие,
липса на апетит, бледост,
повишена чувствителност към
стрес и инфекции, суха кожа,
поява на рагади (малки трудно
зарастващи ранички), чуплива
коса и нокти и др.
25

Витамини и минерали

Желязо + Витамин С
180 капсули

Селен 100 - 180 капсули

Един от най-важните микроелементи
за здрав имунитет и борба с вирусите!
Всяка капсула съдържа: селен – 100 µg.

код 30533

3990 лв.

допълнителна
информация за стр.
съставките

19

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
защита на клетките от оксидативен стрес;
подкрепа на имунитета в борбата с патогени и инфекции;
Начин на употреба:
проблеми със сърдечно-съдовата система;
1 капсула на ден.
превенция срещу ракови заболявания;
проблеми с черния дроб и органите на храносмилателната система;
заболявания на обмяната и проблеми с щитовидната жлеза(хиперфункция);
проблемна кожа;
опаковка за 180 дни
сексуални дисфункции;
физическо и психическо натоварване.

Селен плюс A, C и E - 120 капсули
Витамини и минерали

Уловете свободните радикали! Запазете клетките здрави!
Всяка капсула съдържа: селен – 60 µg, витамин C – 100 mg, витамин Е – 16,7 mg (25I.E.),
бета каротин – 5 mg, магнезий – 40 mg.

код 30406
26

4690 лв.

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

допълнителна
информация за стр.
съставките

13,14,
15,17,
19

Начин на употреба:
1 капсула на ден с чаша
вода по време на или
след хранене.
опаковка за 120 дни

Цинк 10 mg - 210 таблетки

Един от най-важните елементи за добър имунитет!
Всяка капсула съдържа: цинк - 10 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
намален имунитет;
чести инфекции;
трудно зарастващи рани;
проблеми с кожата, косата, ноктите;
нарушени либидо, фертилитет и проблеми с простата;
за общо подобряване на метаболизма в организма.
код 30531

49

00

лв.

допълнителна
информация за стр.
съставките

19

Начин на употреба:
1 таблетка дневно.
опаковка за 210 дни

Цинкът е с изключително важна роля за здрава имунна система и повишаване на съпротивителните сили на организма. Участва в безброй метаболитни процеси и ензимни системи, и
подкрепя редица жизненоважни функции в организма. Увеличава производството на бели
кръвни телца и Т-клетките, които се борят с инфекциите. Допринася за поддържането на
здрави кости, коса, кожа и нокти, както и на доброто зрение.

За защита от свободните радикали!

Всяка таблетка съдържа: селен – 55 µg, цинк
– 10 mg, витамин С – 80 mg, витамин Е – 12 mg.

код 30747

990 лв.

Vitar препоръчва за подпомагане при:
защита от свободните радикали и оксидативен стрес;
чести инфекции;
проблеми с щитовидната жлеза;
проблеми със сърдечно-съдовата система;
дерматологични проблеми;
проблеми с черния дроб;
психически натоварвания.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14,15,
19

Начин на употреба:
1 таблетка дневно.
опаковка за

30

дни

27

Витамини и минерали

Селен плюс Цинк - 30 таблетки

Магнезий - 250 таблетки
Удобна форма на таблетки и на изгодна цена!
Всяка таблетка съдържа:
магнезий - 100 mg.

код 30512

2990 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
напрежение и схващания в мускулите;
проблеми с костите и тяхната плътност;
уморени крака;
остеопороза, артрит;
мускулни болки, рахит;
диабет, хипертония;
депресия, хронична умора;
нервност, раздразнитеност.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 17

Начин на употреба:
По 2 таблетки дневно
с храна.
опаковка за 125 дни

Калций + Магнезий - 400 таблетки

Витамини и минерали

Калций – минералът на дълголетието! За здрави кости,
нормална сърдечно-съдова и храносмилателна дейност!

код 30410
28

4890 лв.

Всяка таблетка съдържа:
120 mg чист калций и 50 mg чист магнезий.

допълнителна
информация за
съставките

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
мускулни крампи (спазми);
болезненост на ставите, чупливост на ноктите;
остеопороза;
екземи;
сърцебиене, сърдечно-съдови заболявания;
безсъние, нервност и избухливост;
нарушено храносмилане и киселини.
опаковка за 140 дни

Начин на употреба:
3 пъти на ден по 1 или 2
таблетки (до 5-6 общо) с
чаша вода преди хранене.
Препоръчително е таблетките калций + магнезий
да се вземат редовно
за по-дълъг период от
време.

стр. 17

Калий и Магнезий - 20 сашета

Супер минерали - за супер здраве!

Всяко саше съдържа: калий - 300 mg (калиев цитрат),
магнезий - 300 mg ((магнезиев пидолат (150 mg магнезий) +
магнезиев глицерофосфат (150 mg магнезий)).
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
мускулни спазми, крампи,
депресии;
предменструален синдром;
липса на енергия;
контрол на кръвното налягане и др.

Начин на употреба:
1/2 саше дневно,
разтворено в
100 – 200 мл вода.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 17,18

опаковка за

код 30240

40

дни

3390 лв.
29

Витамини и минерали

Отлична комбинация за здравето на сърцето, кръвоносната
система, опорно-двигателната и нервната системи.

Dr.Nature Морски магнезий - 60 таблетки
Магнезий, извлечен от чиста дълбоководна морска вода!

Всяка таблетка съдържа 500 мг магнезий, извлечен от чиста дълбоководна
морска вода. Естествен произход, за естествено добър резултат.
Начин на употреба:
½ таблетка дневно, приета с вода.

Витамини и минерали

код 30012

2390 лв.

Dr.Nature препоръчва продуктите с Морски
Магнезият е минерал, без който
магнезий за подпомагане при:
животът е невъзможен. Неизброими
напрежение и спазми в мускулите;
са процесите, в които участва и
главоболие, нервност, раздразнителност;
ползите, които има за организма:
проблеми със съня и заспиването;
нормализира
пулса,
регулира
проблеми с костите и зъбите;
кръвното налягане, нивата на
намален енергиен тонус;
кислород и захар в кръвта, понижава
проблеми с концентрацията и паметта;
риска от образуване на тромби,
сърдечно-съдови проблеми;
оказва антистрес ефект, нормализира
подпомага метаболизма на калций и калий.
съня,
намалява
умората
и
раздразнителността,
премахва
мускулни спазми, релаксира мускулите, особено в резултат на стрес, подобрява функциите
на храносмилателната и отделителната системи, без магнезий е невъзможно пълноценното
формиране на костите и зъбите, при магнезиев дефицит се нарушава обмяната и усвояването
на витамини от групата В, калция, витамин С, фосфора, калия и натрия.

Dr.Nature Морски магнезий + В комплекс
60 таблетки

За здраво сърце, мускули, нервна система!

код 30035
30

2590 лв.

Всяка таблетка съдържа: морски магнезий(магнезиев оксид извлечен от чисти
дълбоководни райони) – 500 mg, витамин В1 – 2,2 mg, витамин В2 - 2,8 mg, витамин В5 15mg, витамин В6 - 20 mg, витамин В12 - 10 µg.
Начин на употреба: ½ таблетка дневно.

Dr.Nature Магнезиев бисглицинат Форте
60 таблетки
Магнезий с максимална степен на абсорбция
срещу умората, стреса и изтощението!

Всяка таблетка съдържа: Магнезиев бисглицинат - 1000 mg, oт който чист магнезий 200 mg, Витамин В6 - 10 mg, Пиперин 95% - 2.5 mg.

код 30037

2790 лв.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
стрес, тревожност, депресия, липса на сън;
мускулни крампи и изтръпване на крайниците;
нервност, раздразнителност, леки форми на депресия;
мигренозна болка;
полиневропатии и невралгии;
проблеми със сърдечния ритъм и кръвното налягане;
бременност;
миокарден инфакт и аритмия;
предменструален синдром;
диабет;
повишено физическо натоварване;
непоносимост към други форми на магнезий.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно.

Причините за наличие на магнезиев дефицит могат да бъдат много различни. На първо място, нездравословния начин на живот,
свързан със стрес, неправилно хранене, вредни навици (тютюнопушене, прием на алкохол) и други. Освен това, приемът на
някои лекарства може допълнително да увеличи магнезиевия дефицит. В много от случаите се стига до порочен кръг, в който
магнезиевия дефицит е фактор за развитие на много заболявания, които след това още повече увеличават дефицита. Затова е от
изключителна важност осигуряването на адекватно количество магнезий в организма.
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Магнезиевият бисглицинат е високоактивна форма на магнезия с оптимална степен
на абсорция и висока бионаличност. Тъй като не изисква киселинност за усвояване, тя не
предизвиква дразнене на стомашната лигавица и не причинява стомашен дискомфорт.

Dr.Nature Магнематрикс - 30 таблетки

4 форми на магнезия в матричен комплекс с витамини от групата В!
Максимална бионаличност за изключителен резултат!
Всяка таблетка съдържа: магнезий (магнезиев оксид,
магнезиев цитрат, магнезиев лактат, магнезиев глюконат) - 250 mg; витамин B1 - 2.1 mg; витамин B2 - 2.1 mg;
витамин B5 - 6 mg; витамин B6 - 4.5 mg.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 13,17,
19

Витамини и минерали

Dr.Nature Магнематрикс:
намалява мускулните крампи и изтръпването в крайниците;
действа благоприятно при стрес, нервност, раздразнителност, тревожност, безсъние;
редуцира пристъпите на мигрена;
подпомага работата на сърцето;
дава енергия и тонус на организма;
спомага при повишено физическо натоварване;
допринася за нормално развитие на плода по време на бременност;
нормализира обмяната на веществата;
намалява симптомите при ПМС;
подкрепя функциите на сърдечно-съдовата и имунната системи.
код 30087

1000 лв.

Начин на употреба: Препоръчва се прием от 1 таблетка дневно. опаковка за

30

дни

Магнезият е важен макроелемент, от който човешкото тяло има ежедневна нужда. Той е изключително необходим за
правилно функциониране на редица органи и системи в организма. Магнезият участва в огромно количество процеси –
хормонални, ензимни, обменни и други, като поддържа здрава имунната, ендокринната, нервната и сърдечно-съдовата
система. Четирите различни соли в Д-р Нейчър Магнематрикс подобряват мускулната активност и спомагат за нормална
функция на мускулите и нервите. Органичните форми на магнезий осигуряват висока степен на резорбция и дълъг период
на задържане на магнезий в тялото. В комбинация с витамини от група B, Д-р Нейчър Магнематрикс подпомага растежа и
развитието на костите, мускулите и нервната система на плода по време на бременност. Витамините от група B имат важна
роля в синтеза на хемоглобин, подпомагат правилното изграждане на червените кръвни клетки и са важни за обмяната на
аминокиселините, мазнините и въглехидратите.
32

Магнезий + В комплекс - 30 таблетки
При стрес, психическо и физическо напрежение!

Всяка таблетка съдържа:
опаковка за 60 дни
магнезий - 375 mg; витамин В1 - 1,1 mg;
витамин В5 - 6 mg; витамин В6 - 1,4 mg.
Начин на употреба:
допълнителна
стр. 13,17
информация за
1/2 таблетка дневно приета с малко
съставките
течност, за предпочитане сутрин.
Продуктите с магнезий и витамини от група В се
код 30241
препоръчват за подпомагане при:
лесна уморяемост;
90
схващания, мускулни спазми (крампи), включително и
лв.
такива по време на сън;
стрес и психическо напрежение;
физически и психически натоварвания;
повишава енергията и мускулната сила;
подпомага сърцето;
подобрява работоспособността;
нормализира обмяната на веществата и доброто
функциониране на нервната система.

15

Магнезий + B6 - 30 таблетки
При силен стрес, нерви
и мускулни схващания!

Всяка таблетка съдържа:
магнезий - 250 mg; витамин В6 - 1,4 mg.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно.
код 30727

опаковка за

30

дни

690 лв.
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ТОП продукт

Dr.Nature Витамин D3 - 90 капсули
Слънчевият витамин за истинско здраве!

Всяка капсула съдържа: витамин D (холекалциферол) - 400 IU.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
допълнителна
информация за
подпомага при намален имунитет;
съставките
защитава от инфекции, особено на дихателните пътища;
регулира калциево-фосфорния обмен;
стр. 14
подпомага костна плътност и здравината на зъбите;
играе роля на невропротектор;
предотвратява развитие на болест на Алцхаймер и други възрастови когнитивни
нарушения;
намалява общите и възрастови възпаления в организма;
подпомага зарастването на рани;
предотвратява развитието на ракови заболявания (особено в храносмилателния
тракт).

Витамини и минерали

код 30017

34

1790 лв.

Начин на употреба:
1 капсула дневно, приета с 200 мл вода.

Една от най-важните функции на витамин D е да регулира нивата на калция и фосфора в организма и да подсигурява
нормална костна плътност и здравина на зъбите. Наред с това препятства отлагането на калций по кръвоносните съдове,
бъбреците и сърцето. Оптималните нива на витамин D подпомагат организма при грип и настинки, активират имунната
система. Приемът в есенния период на витамин D някои автори препоръчват като задължителна „противовирусна
ваксина“. С нормалната концентрация на витамин D се свързва и потискането на различни автоимунни заболявания като
диабет, ревматоиден артрит, множествена склероза. Има мощно противовъзпалително действие, потиска развитието на
ракови заболявания, насърчава клетъчната диференциация. Оптималните нива на витамин D в организма са от особено
значение за секрецията на инсулин, регулират нивата на кръвната захар, намаляват артериалното налягане. Освен това
се използва при профилактиката и лечението на рахит, при остеопороза, косопад, мокреща екзема, за зарастване на
рани и язви. Витамин D играе важна роля във функционирането на мускулната тъкан и стимулирането в нея на синтеза
на белтъчини и производството на АТФ. Витамин D спомага при профилактиката на различни онкологични заболявания
като рак на правото и дебелото черво.

Dr.Nature Витамини Голд А-Я - 60 таблетки
Здраве, тонус и енергия!

Всяка таблетка съдържа: Витамин А- 800 μg, Витамин Е - 12 mg, Витамин Д - 5 μg, Витамин
С - 120 mg, Витамин В1 - 2.1 mg, Витамин В2 - 2.4 mg, Витамин В6 - 3 mg, Ниацин (никотинамид) - 18 mg, Пантотенова киселина - 6 mg, Биотин - 150 μg, Фолиева киселина - 300 μg,
Витамин В12 - 3 μg, Витамин К - 30 μg, Калций - 162 mg, Магнезий - 75 mg, Фосфор - 100 mg,
Калий - 40 mg, Желязо - 3.5 mg, Мед - 1 mg, Цинк - 5 mg, Йод - 100 μg, Селен - 25 μg, Хром 60μg, Молибден - 25 μg, Лутеин - 3 mg, Коензим Q10 - 3 mg, Екстракт от гинко билоба - 55 mg.

2590 лв.

Начин на употреба:
1 таблетка дневно, препоръчително сутрин след храна.

допълнителна
информация за
съставките

опаковка за

стр. 13-19

60

дни

Мощен комплекс от витамини, минерали, микроелементи, антиоксиданти и екстракти
със синергично действие за добро здраве, жизненост и тонус.
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Витамини и минерали

код 30076

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

Мултивитамини и минерали A - Z - 150 капсули
Супер формула за жизненост и енергичност!

код 30443

45

50

лв.

Всяка капсула съдържа: витамин А - 800 μg; витамин В1 - 1.4 mg; витамин В2 - 1,6 mg; витамин В6 - 2,0 mg; витамин В12 - 1,0 μg; витамин
С - 60,0 mg; витамин D3 - 5,0 μg; витамин Е - 10,0 mg; витамин К1 - 30
μg; фолиева киселина - 200,0 μg; пантотенова киселина - 6,0 mg; ниацин - 18,0 mg; биотин - 150,0 μg; магнезий - 75,0 mg; желязо - 2,79 mg;
калий - 40,0 mg; йод - 100,0 μg; хлор - 36,3 mg; мед - 1,0 mg; хром - 25,0
μg; молибден - 25,0 μg; селен - 25,0 μg; цинк - 5,0 mg; калций - 41,0 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
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.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 13-19

Начин на употреба:
по 1 капсула на ден,
с много течност.
За жизненост, енергичност и повишаване на работоспособността и имунитета.
опаковка за 150 дни

Мултивитамини и минерали A - Z 50+ - 150 капсули
Витамини и минерали

Подсилена формула за лица над 50 години

код 30444
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5450 лв.

Всяка капсула съдържа: витамин А - 800 μg, витамин В1 – 2,1 mg, витамин В2 - 2,4 mg, витамин В6 - 3,0 mg, витамин В12 – 3,0 μg, витамин допълнителна стр. 13-19
информация за
С - 120,0 mg, витамин D3 - 5,0 μg, витамин Е - 12,0 mg, витамин К1 - 30
съставките
μg, фолиева киселина - 300,0 μg, пантотенова киселина - 6,0 mg, ниацин - 18,0 mg, биотин - 150,0 μg, магнезий - 75,0 mg, желязо - 3,5 mg,
Начин на употреба:
калий - 40,0 mg, йод - 100,0 μg, хлор - 36,3 mg, мед - 1,0 mg, хром - 60,0
по 1 капсула на ден,
μg, молибден - 25,0 μg, селен - 25,0 μg, цинк - 5,0 mg, калций - 162,0 mg.
с много течност.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
за жизненост, енергичност и повишаване на работоспособността и имунитета;
при недостиг на витамини и минерали;
при нерационално хранене;
опаковка за 150 дни
за защита на клетките от свободни радикали;
забавяне стареенето на организма;
за ежедневна употреба при хора над 50 годишна възраст.

ТОП продукт

2890 лв.

Здрави и енергични!

Всяка таблетка съдържа: витамин С - 80 mg; витамин РР - 16 mg; витамин
Е - 12 mg; витамин В5 - 6 mg; витамин В6 - 1,4 mg; витамин В2 - 1,4 mg; витамин
В1 - 1,1 mg; витамин А - 800 μg; фолиева киселина - 200 μg; витамин D3 - 5 μg;
витамин В12 - 2,5 μg; магнезий - 60 mg; цинк - 10 mg; желязо - 14 mg; манган 1,5 mg; мед - 1 mg; йод - 150 μg; лутеин - 1 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
допълнителна
стр. 13-19
информация за
понижен имунитет;
съставките
обща и хронична умора;
напрежение;
Начин на употреба:
витаминен дефицит;
1 таблетка дневно,
възстановяване след боледуване и прием на лекарства;
приета с вода.
за добро зрение, жизненост, енергичност и работоспоопаковка за 40 дни
собност;
за добра кожа и коса.

МУЛТИ ФОРТЕ - 20 разтворими таблетки

Специална мултивитаминна формула за здраве, енергия и имунитет!

код 30717

1290 лв.

Всяка капсула съдържа: биотин – 50 μg; витамин В1 - 1,1 mg; витамин В2 - 1,4 mg; витамин В6 - 1,4 mg; витамин В12 - 2,5 μg; никотинамид – 16 mg; пантотенова киселина – 6 mg; фолиева киселина – 200
μg; витамин С – 80 mg; витамин Е – 12 mg; калций – 75 mg; магнезий
– 30 mg; фосфор - 57,9 mg; желязо – 3 mg; мед - 0,75 mg; цинк – 3
mg; манган - 0,75 mg; йод – 45 μg; калий – 15 mg; хлор - 13,5 mg;
хром - 37,5 μg; молибден - 37,5 μg; селен - 37,5 μg; инулин – 120 mg.
Vitar препоръчва за подпомагане при:
понижен имунитет;
обща умора и отпадналост;
загуба на енергия;
витаминен дефицит;
възстановяване след заболяване;
при физически и умствени натоварвания.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 13-19

Начин на употреба:
Деца от 6 до 12 г - 1/2
табл., за деца над 12 г и
възрастни - 1 табл., разтворена в 200 мл вода.
За добро здраве, жизненост, тонус и работоспособност.
опаковка за

20

дни
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код 30259

Мултивитамини и минерали - 40 таблетки

Необходимата доза здраве!
Омега-3 и Омега-6 ненаситените мастни киселини се наричат още есенциални(незаменими), тъй като не могат да се получат в
организма от други вещества. Заедно с Омега-9 те участват в изграждането на имунната система, регулацията на възпалителните
процеси, възстановяването на организма и влизат в състава на клетъчните мембрани. Важна особеност е, че участват в синтеза на
специални вещества - ейкозаноиди, които подобряват връзките между клетките в нервната и в имунната система.
Омега-3 мастните киселини са група от девет полиненаситени мастни киселини. Три от тях (ALA/АЛК – алфалиноленична киселина, EPA/ЕПК – ейкозапентаенова киселина и DHA/ДХК – докозахексанова киселина) са истинско богатство за организма.
Омега-6 мастните киселини са група от осем полиненаситени мастни киселини, като с най-важно значение за организма са четири
от тях: LA/ЛК – линоленова киселина, GLA/ГЛК – гама-линоленова киселина, ArA/АрК – арахидонова киселина и DGLA/ДГЛК – дихомо-гама-линоленова киселина.
Омега 7 – палмилетолеинова киселина специфично укрепва клетъчните мембрани и лигавиците, стимулира нормалната, физиологична секреция на лигавиците, и ги прави по-устойчиви към вредителите, както и към ежедневния стрес. Оказва изключителна
подкрепа на храносмилателната, пикочо-половата система и кожата.
Омега 9 мастните киселини са трета група полиненаситени мастни киселини, с широкоспектърно въздействие върху човешкия
организъм.
Редовният прием на продукти, съдържащи полиненаситени мастни киселини е изключително важен за всяка възраст, поради
участието им в редица важни биохимични процеси и широкоспектърното им действие върху голям брой органи и системи в организма, част от които са следните:

Омега-3-6-9

предпазват от сърдечносъдови заболявания - намаляват “лошия” холестерол в кръвта, разширяват кръвоносните съдове, подобряват тяхната еластичност, нормализират кръвното налягане;
стабилизират клетъчните мембрани;
активират имунната система;
намаляват възпалителните процеси в организма;
подобряват репродуктивните способности на организма;
подобряват функционирането на нервната система – повишават концентрацията, усилват паметта и облекчават депресията;
поддържат хормоналния баланс в организма;
те са изключително важни за активно спортуващи, тъй като ускоряват мускулния растеж;
предпазват от развитието на различни видове ракови заболявания;
подобряват състоянието на кожата;
38

Dr. Nature Ултра Омега 3 - 90 капсули х 1000 мг

Ултрапречистено и молекулярно дестилирано!
С максимална концентрация на EPA + DHA > 60%(EPA 36% и DHA 24%).

ТОП продукт

Ползите от прием на омега-3 мастни киселини са медицински доказани и се препоръчва
в много случаи:

код 30009
опаковка за

3290 лв.
45

дни

Начин на употреба:
1-3 капсули дневно.
При специфични
показания, приемът
може да се повиши.

Основното действие на рибеното масло се определя от две дълговерижни омега-3 мастни киселини: EPA – eйкозапентаенова и DHA – докозахексаенова, които са незаменими за
човешкия организъм. EPA главно подкрепя сърдечно-съдовата система, имунитета, кръвообращението, ставите, противодейства на възпаленията в организма, а DHA подкрепя
когнитивните функции (памет, концентрация и др), мозъчната дейност и състоянието на
нервната система. При най-добрите продукти, в резултат на молекулярна дестилация
се получава концентриране до общо съдържание на EPA+DHA около и над 50%, което
се приема за „изключително висок стандарт“. Рибеното масло Dr.Nature Ултра Омега 3
90х1000 e получено при молекулярна дестилация, в резултат на което концентрацията
на EPA e 36%, а на DHA 24%, което прави 605 милиграма EPA+DHA във всяка капсула от
1000 мг. Това превръща продукта Ултра Омега 3 90х1000 в eстествен избор за всеки, който
цени истинското качество и добрите резултати.
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при проблеми със сърдечно-съдовата система;
за регулиране на липидния баланс и нивата на холестерола и триглицеридите;
при проблеми с артериалното налягане;
противодейства на различни възпаления в организма;
подпомага при ставни заболявания;
подобрява мозъчните функции;
подкрепя организма при депресии и безпокойство;
подпомага зрението;
подобрява съня;
подобрява състоянието на кожата и косата;
подкрепя имунитета.

ТОП продукт

Омега - 3 рибено масло
За здрава кръвоносна система, кожа, нокти, коса!
Всяка капсула съдържа 500 mg ценно рибено масло (сме- допълнителна
стр. 15, 36
сен концентрат от масло от сьомга) с над 30% естествени, информация за
съставките
сложни ненаситени омега - 3 мастни киселини EPA (~18%),
Начин на употреба:
DHA (~12%) и DPA (~2,5%) и 3,4 mg естествен витамин Е.
3 пъти на ден по 1-2
Продуктите с Омега 3 се препоръчват за подпомагане при: капсули с чаша вода
профилактика и заболявания на сърцето и мозъка;
преди хранене.
акне, лупус, псориазис и други кожни проблеми;
при проблемна кожа и зъби, чупливи нокти;
проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени;
стерилитет, предменструален синдром (ПМС);
артрит и проблеми със ставите;
проблеми с кръвното налягане и нивата на холестерола
и триглицеридите;
депресии;
възпалителни процеси в организма.

Омега 3 - 120 капсули
код 30412

Омега-3-6-9

опаковка за

2490 лв.
40

Dr. Nature Омега 3
рибено масло 1000 - 90 капсули

дни

Всяка таблетка съдържа:
1000 mg рибено масло.

Омега 3 - 400 капсули
код 30466

64

50

опаковка за 135 дни
40

лв.

код 30064

1990 лв.

Начин на употреба:
3 пъти на ден по 1 капсула
опаковка за

30

дни

Крил ойл - 90 капсули

повече
50% капсули

10990лв.

Всяка капсула съдържа:
допълнителна
Маслен екстракт от антарктически крил - Euphausia Superba информация
за стр. 36
(крил ойл - 64,9%). Всяка капсула крил ойл съдържа 500 mg съставките
чисто масло от крил от които 85 mg EPA (ейкозапентаенова
опаковка за 45 дни
киселина) и 40 mg DHA (докозахексаенова киселина).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
нужда на организма от висококачествени „Омега 3“ ненаситени мастни киселини;
оказва благоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система,
като предпазва от образуването на съсиреци;
подобрява паметта, увеличава способността за физически и умствени натоварвания;
подпомага дейността на опорно-двигателната система – функцията на ставите,
сухожилията и мускулите;
мощен антиоксидант;
Начин на употреба:
поддържа нормалния ритъм на сърцето;
2 пъти на ден
облекчава симптомите на предменструален синдром;
по 1 капсула.
намалява депресивните състояния и раздразнителността;
подобрява имунитета.

Масло от черен дроб на треска - 200 капсули

Здраве от ледените води на океана за деца и възрастни!
Изключително богат източник на Омега -3!

код 30440

4890лв.

Всяка капсула съдържа:
13,14,
допълнителна
500 mg масло от черен дроб на риба треска, от които над 80% не- информация за стр. 36
наситени мастни киселини. Съдържа още витамин А и витамин D. съставките
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
опаковка за 50 дни
лечение на заболявания на костите и ставите;
за намаляване на холестерола и триглицеридите;
Начин на употреба:
зрителни нарушения;
2 - 3 пъти на ден по 2
заболявания на кожата и лигавиците;
капсули непосредствеза активиране на имунната система;
но преди храна. Подхоза профилактика на сърдечно-съдовата система;
дящ за деца, бременни
при депресивни състояния по време на бременност и след раждане. и кърмещи.
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код 30493

Най-мощният Омега 3 антиоксидант в света!

Омега 3 - 6 - 9 Ленено масло - 180 капсули
Здрави, красиви и във форма с масло от лен, отглеждан за медицински
цели в контролирани биологични райони
Всяка капсула съдържа:
допълнителна
500 mg чисто студено пресвано ленено масло.
информация за стр. 36
Начин на употреба: 2-3 пъти на ден х 2 капсули по време на съставките
хранене се поглъщат с течност. Деца под 12 години 2-3 пъти на
ден х 1 капсула. Препоръчително е приемът да е поне 4 седмици.
опаковка за 30 дни

код 30437

Продуктите с Омега 3-6-9 ленено масло се
препоръчват за подпомагане при:
повишен холестерол и триглицериди;
проблеми със сърдечно-съдовата система и кръвоносните съдове;
артрит и проблеми с опорно-двигателната система;
за подобряване на паметта и функцията на мозъка;
хипертония;
астма;
за здрави кости, стави, кожа, нокти, коса.
при възпалителни процеси;
наднормено тегло.

5250 лв.

Dr. Nature
Ленено масло 1000 - 90 капсули

Качествено ленено масло на най-достъпна цена!

Омега-3-6-9

Всяка капсула съдържа:
1000 mg ленено масло.
код 30065
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2490 лв.

Начин на употреба:
3 пъти на ден по 1 капсула.

допълнителна
информация за
съставките

опаковка за

стр. 36

30

дни

Омега 3 - Perilla oil - 150 капсули

Тайната на китайските царе за здрава кръвоносна система, кожа, нокти, коса!
Всяка капсула съдържа:
масло от перила - 500 mg.

код 30480

6850 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 36

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
заболявания на сърцето и мозъка;
проблеми с кръвното налягане и нивата на холестерола и триглицеридите;
проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени;
Начин на употреба:
акне и кожни проблеми;
3 пъти на ден по 1-2
чупливи нокти;
капсули с вода.
стерилитет, предменструален синдром (ПМС);
артрит и проблеми със ставите;
опаковка за 50 дни
възпалителни процеси в организма;
депресии и психически натоварвания.

Омега 7 - Масло от облепиха - 100 капсули

Супер формула - истински извор на сили и здраве за стомашно-чревния тракт,
имунната система и регенеративните функции на организма!
Всяка капсула съдържа:
допълнителна
500 mg чисто масло от облепиха (Hippophae rhamnoides L.) информация за

11990 лв.

Начин на употреба:
2-3 пъти на ден
по 1 капсула.
опаковка за

50

дни

Маслото от Облепиха е един от най-богатите източници на природни витамини и биологично активни вещества: съдържа високи концентрации на
витамини А, Е, С, В1, В2, В4, В6, В9, фолиева и никотинова киселини; каротеноиди, фосфолипиди, стероли, натрий, магнезий, желязо, манган и други микроелементи. По съдържание на витамин А и Е маслото от семената на облепиха превъзхожда всички плодове и зеленчуци. В Русия използването на облепихата
е свързано освен с традициите на народната медицина и с търсене на ефективен начин за защита на човешката клетка от израждане при радиацията.
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код 30450

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
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.

стр. 36

съставките

Имунитет, настинка, грип

За здрава
имунна система!

Имунната система е съвкупност от множество биологични
структури и процеси в организма, предпазващи го от болести. За
да функционира правилно, имунната система трябва да разпознава широк кръг от агенти, наричани патогени и да ги различава от
собствената здрава тъкан на организма.
Имунната система се състои от милиарди клетки, които са организирани в централни и периферни лимфоидни тъкани и органи.
Основните групи клетки, които изграждат имунната система са
макрофагите, В- и Т-лимфоцитите, NK клетките и др. В централните
органи на имунната система се осъществява първичната пролиферация и деференциация на стволовите клетки на имунната система. Това са костният мозък, тимусът и фабрициевата торбичка. В периферните лимфоидни органи и тъкани на имунната система се
осъществява съзряване на лимфоцитите и превръщането им в имунокомпетентни клетки. Това са далакът, лимфните възли, сливиците, лимфните фоликули и дифузната лимфна тъкан.
Редица фактори водят до отслабване на имунната система: стрес, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотици, замърсената околна среда, химизация на храните, прекомерна употреба на захар, недостатъчна физическа активност, недоспиване, липсата
на витамини и минерали в организма, непълноценно хранене, прекалена употреба на мазни храни, хранителни алергени.
Най-ефективният начин за подкрепа на имунната система е предоставяне на организма на богата палитра важни градивни елементи, с помощта на които се изграждат и подкрепят основните механизми на специфичния и неспецифичен имунитет.
Витамин С - това е витаминът, който с най-голяма сила активира имунитета. Повишава образуването на борещите се с инфекциите
бели кръвни телца, повишава нивата на интерферон (антитялото, което покрива повърхността на клетките), активира неспецифичния и специфичния имунитет.
Ехинацея - убива микробите чрез стимулиране на имунния отговор (неспецифичен имунитет), стимулира продуцирането на „борещите” се с инфекциите Т и В-лимфоцити, стимулира продукцията на интерферон - едно от най-мощните оръжия на организма в
борбата с инфекциите, подпомага производството и активността на патоген-поглъщащи клетки - фагоцити.
Витамин Е - имуномодулатор, антиоксидант. Повишава произвеждането на В клетки (имунните клетки, образуващи антитела, които
унищожават бактериите).
Бета-каротен (провитамин А) - повишава броя на борещите се с инфекцията клетки (фагоцити) и специфичните Т клетки, мощен
антиоксидант. Организмът превръща бета - каротенът във витамин А, който е с имуностимулиращи и противоракови функции.
Всички витамини от група B – нужни са за нормалната работа на белите кръвни клетки.
Цинк - увеличава производството на бели кръвни телца, които се борят с инфекцията, повишава броя и активността на борещите
44 се с инфекциите Т клетки.

В таблицата
можете
да видите
разликите в
симптомите на
настинката и
грипа:

Симптоми

Настинка

Грип

Температура

Рядко

Обикновено висока (37.8 - 39°C, понякога над 39°C,
особено при малки деца), с продължителност 3-4 дни

Главоболие

Рядко

Често

Неспецифични болки по тялото

Леки

Характерни, често много силни

Умора, слабост

Понякога

Обикновено могат да продължат до 2-3 седмици

Обща отпадналост до пълно изтощение

Никога

Обикновено още в началото на заболяването

Хрема

Често

Понякога

Кихане

Обикновено да

Понякога

Болки в гърлото

Често

Понякога

Кашлица

Лека до умерена или раздираща кашлица

Често, в някои от случаите силно изразена
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Селен - повишава активността на “клетките убийци” и мобилизира клетките, борещи се с раковите образувания. Селенът
трябва да действа заедно с витамин Е, тъй като той подсилва антиоксидантната му активност и заедно повишават нивото на
антителата. Дефицитът на селен води до намаляване на В – клетъчния отговор, което се изразява най–вече в понижената
продукция на антитела.
Омега - 3 - установено е, че децата, приемали по половин чаена лъжичка ленено масло дневно, по-рядко развивали респираторни заболявания или по-бързо се възстановявали. Омега-3 мастните киселини повишават имунитета, като повишават дейността
на фагоцитите.
Чесън - мощен имуностимулатор, който подсилва белите кръвни телца и повишава образуването на антитела. Силното имуностимулиращо действие на чесъна се дължи на съдържащите се в него вещества – алицин и сулфиди.
Полифеноли - мощни антиоксиданти, които се борят със свободните радикали, които увреждат клетъчните мембрани. Това предпазва проникването в клетките на вируси и патогени. Такова е основното действие активните антиоксиданти.
Фибри – нужни са за здрава храносмилателна система, която стои в основата на добрия имунитет.
Коластра - тя е една от четирите клетъчни храни. Съдържа над 37 имунни и 8 растежни фактори, които поддържат и възстановяват
почти всички органи и системи, в това число директно стимулира имунната система, предоставяйки и наготово активни вещества.
Пчелното млечице е завършена функционална храна. В състава му влизат комплекс от 18 аминокиселини в структурите на десетки
видове протеини, някои от които по функции се явяват физиологично активни ензими, а също и въглехидрати, липиди, витамини (В1,
В2, В5, В6, В9, В12, С, Н, PP), минерали и др.
Полезни бактерии - пробиотиците са полезни бактерии, които се развиват в червата ни и подпомагат имунната ни система. Най-добрите източници на пробиотици са лактобацилите и бифидобактериите.
Нуклеотиди - представляват структурни единици (мономери) на полинуклеотидните вериги на нуклеиновите киселини РНК и ДНК.
Играят важна роля в преноса и трансформация на клетъчна енергия и в ензимната регулация в организма.
Организмът се нуждае от физически упражнения, тъй като повишават притока на имунни клетки и стимулират кръвообращението.

Dr.Nature Immune Power Max
Имуно-пауър макс - 60 таблетки

Имунитет, настинка, грип

Тотална подкрепа за имунитета, защита от инфекции
и възстановяване на организма!

код 30018

3990 лв.

Всяка таблетка съдържа: витамин С - 300mg, екстракт от ехинацея - 100 mg (стандартизиран до 4% цикорова киселина), екстракт от ехинацея - 100 mg (стандартизиран до 4% полифеноли), екстракт от чесън(стандартизиран до 1,2% гарлицин), екстракт от черен бъз - 100mg
(стандартизиран до 5% антоцианидини), цинк - 7,5 mg, витамин D3 - 5 µg, селен - 50 µg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
опаковка за 30 дни
намален имунитет;
в периоди на вирусни и грипни инфекции;
възпаления на горните дихателни пътища и настинки;
борба със свободните радикали(оксидативен стрес);
гарантира мощна клетъчна защита и добър метаболизъм;,
умора, отпадналост и изтощение на организма;
подкрепя вродения и активира придобития имунитет;
възстановява здравето, възвръща виталността и енергията.
Приемът на продукта е изключително важен преди периоди, в които се очакват вирусни или
други инфекции.

Ехинацеята е една от най-ефикасните и използвани билки за превенция и лечение на заболявания на
горните дихателни пътища – инфекции, настинки, грип, кашлици и др. Билката е мощен имуностимулатор
Начин на употреба:
с противовъзпалително действие. Насърчава Т-клетките, активира лимфоцитите в борбата с патогени.
2 пъти дневно
Ехинацеята възпрепятства развитието на вируси, стафилококи и стрептококи. Притежава свойството да
х 1 таблеткa.
пречиства кръвта, укрепва, тонизира и възстановява организма.
Имуностимулиращите свойства на черния бъз са известни от хиляди години. Той осигурява мощна защита срещу бактерии и инфекции, тонизира
и увеличава енергията, намалява риска от диабет, подобрява храносмилането и метаболитните процеси, насърчава здравословното отслабване,
укрепва кръвоносните съдове, защитава клетките, понижава кръвното налягане.
Чесънът има хилядолетна история за борба с бактерии, вируси и патогени. Стимулира имунитета, подобрява състоянието при възпалителни
заболявания, в това число на дихателната система. Подпомага кръвообращението, нормализира функциите на сърдечно-съдовата система, като
балансира липидния баланс.
Комбинацията от цинк, селен, витамин С и витамин D3 e незаменим помощник за изграждане на стабилен и устойчив имунитет. Активира клетките
на вродения и силно насърчава придобития имунитет. Гарантира ефективна защита и устойчивост към патогени. Гарантира мощна подкрепа в
борбата със свободните радикали и защита на клетките.
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Dr. Nature Монолаурин 90 капсули х 410 мг

Подкрепа при вирусни и респираторни заболявания, паразитни инфекции,
усложнения от бактериални инфекции и за засилване на имунитета!
опаковка за 30 дни
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
мощна и ефективна борба с различни инфекции;
противодействие на бактерии, вируси, гъбички и заболяванията, причинени от тях;
подобряване на състоянието на кожата;
Начин на употреба: В първите
подпомага при хронична умора;
дни на инфекция 3 пъти по 3
действа като мощен антиоксидант;
капсули дневно. Превантивен
повишава активността на Т-клетките и имунитета; прием: 3 пъти х 1 капсули дневно .
без резистентност на патогените.
Монолауринът е един от най-перспективните продукти за борба с инфекции,
причинени от различни микроби – бактерии, вируси, гъбички. Представлява естер на
лауриновата киселина и глицерола, като най-богатият източник на лауринова киселина
е кокосовото масло(до 48% от състава му).
Монолауринът е изключително ефективен:
В борба с бактериите. Инхибира голяма група грам-положителни бактерии, в това
число Escherichia coli. Препятства производството на бактериални токсини, което води
90
код 30020
до намаляване на токсичността на бактериалните инфекции. Подпомага лечението на
лв.
стрептококови и стафилококови инфекции, както и на лаймска болест (причинявана от
Borrelia burgdorferi), ефективен е и срещу хеликобактер пилори (Helicobacter pylori).
В борба с вирусите. Монолауринът е с изключително висока активност срещу вируси с липидна обвивка, които нападат хора и
животни. Той разрушава обвивката на вирусите, в резултат на което те намаляват способността си да се възпроизвеждат, както и да
атакуват и заразяват човешките клетки. От друга страна това прави вирусите много по-податливи на активността на собствените
защитни механизми(имунитет) на приемника, което улеснява справянето с вирусните инфекции. Активността на този супер продукт
се използва в борба с различни вируси: грипни вируси, цитомегаловирус, херпес(I и II), варицела, пневмовирус, РНК и ДНК
вируси и много други.
В борба с гъбичките. Редица изследвания потвърждават активността на монолаурина в борбата с гъбички и дрожди.
Монолауринът е изключително ценен продукт в борбата с паразитите в стомашно-чревния тракт, които са причина за сериозни
здравословни проблеми.
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47

Имунитет, настинка, грип

Всяка капсула съдържа: 300 mg монолаурин (глицерол монолаурат).

Dr.Nature Шлемник байкалски - 60 капсули
Силата на природата в борбата с вирусите и за силен имунитет!
Всяка капсула съдържа: стандартизиран екстракт от Шлемник байкалски 200 mg екстракт (80% байкалин - 160 mg).
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
грип, настинки и вирусни инфекции;
намален имунитет;
респираторни заболявания (брохит, пневмония);
бактериални и гъбични инфекции;
за профилактика в период на чести респираторни инфекции;
стомашно-чревни инфекции;
стрес и напрежение;
липса на тонус и енергия.

Имунитет, настинка, грип

код 30034

2190 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14

Начин на употреба:
1- 2 капсули, приети сутрин.

Шлемник байкалски е цъфтящо растение, което се използва в китайската медицина повече от 2000 години. С найголямо значение и като основен биологично активен компонент в състава му е байкалинът. Редица клинични проучвания
показват противовирусната активност на байкалин, като притежава вирусоциден ефект срещу грипен вирус тип А и B и
респиратоно синцитиален вирус (RSV), които са сред основните причинители на инфекции. Той блокира прикрепянето
на вируса към клетката-гостоприемник и инхибира вътреклетъчната вирусна репликация. Освен това действа като
невраминидазен инхибитор, като възпрепятства освобождаването на новообразувани вирусни частици от инфектираните
клетки и предотвратява разпространението на инфекцията. Байкалинът притежава и противовъзпалителни свойства, като
подобрява противовъзпалителния отговор чрез потискане освобождаването на проинфламаторни цитокинини. Притежава
антиоксидантна активност и подобрява имунната защита чрез повишаване продукцията на интерферон.
Основните ползи от прием на шлемник байкалски се свързват с противодействието му срещу вируси и настинки, ускоряване на възстановяването при боледуване, подкрепа на имунитета, подкрепа на белите дробове и бронхите, подпомагане
функциите на сърдечно-съдовата система, подобряване на тонуса и енергията.
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Коластра - 90 капсули

Силата на първото майчино мляко!
Естествен имунитет и регенерация!

код 30468

8550 лв.

допълнителна
информация за стр.
съставките

опаковка за

90

43

дни

Продуктите с коластра се препоръчват за подпомагане при:
срив на имунната система;
грип и вирусни заболявания;
ангини;
херпеси и бактериални инфекции;
кожни инфекции – акне, афти, трудно зарастващи рани;
пародонтити;
възпаления на дихателните пътища и белите дробове – бронхити, пневмония;
проблеми с пикочо-половата система – цистит, пиелонефрит, простатит,
аденом;
проблеми с храносмилателната система – гастрит, язва, колит, нарушена микрофлора;
проблеми с костите и ставите - артрит, артроза, рахит, остеопороза;
подагра, диабет, регулиране нивото на холестерола.

Dr.Nature Коластра 35 - 30 капсули

код 30070

2890 лв.

Всяка капсула съдържа:
350 mg коластра, от които минимум 35% имуноглобулин
G (lgG) - 122,5 mg.
Начин на употреба:
По 1-2 капсули дневно, сутрин на гладно - 20-30 мин преди
хранене с чаша вода. Продуктът е подходящ и за деца над
1година - по 1 капсула на ден.

допълнителна
информация за
съставките

опаковка за

стр. 43

30

дни
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Имунитет, настинка, грип

Всяка капсула съдържа:
400 mg коластра, от които минимум
18% Имуноглобулин G (IgG) - 72 mg.
Начин на употреба:
1-2 пъти дневно по 1 капсула с вода. За деца – 1 капсула
дневно. Не приемайте с горещи течности.

Имунокомплекс - 90 капсули

Почти всичко, от което се нуждаете, събрано в 1 капсула!

Имунитет, настинка, грип

код 30532

7390 лв.

Всяка капсула съдържа: витамин С - 120 mg, цинк - 10 mg, селен - 55 µg, витамин D3 - 7,5µg,
желязо - 14 mg, ниацин - 16 mg, пантотенова киселина - 6 mg, фолиева киселина - 200 µg,
витамин В2 - 1,4 mg , витамин В6 - 1,4 mg, витамин В12 - 5 µg.
Имуно комплекс съдържа подбрана комбинация от витамини и микроелементи за здрава и
силна имунна система. Селенът, цинкът, витамин С, витамин D, желязото, фолиевата киселина, витамин В6, витамин В12,допринасят за нормалното функциониране на имунната система.
Фолиевата киселина, желязото, ниацинът, пантотеновата киселина, витамин В2, витамин В12,
витамин В6 и витамин С помагат за намаляване на умората и изтощението.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
подкрепа и мощно активиране на имунната система;
1 капсула на ден.
засилване на придобития имунитет;
опаковка за 90 дни
грип и вирусни инфекции;
оксидативен стрес;
психически и физически натоварвания;
възпалителни процеси в организма;
подкрепа на самовъзстановителните способности на организма;
умора и изтощение на организма;
възстановяване след заболявания.

Капсули витамини + пчелно млечице - 120 капсули
За силна имунна система и жизненост!

код 30469
50

8550 лв.

опаковка за 120 дни

Всяка капсула съдържа: лиофилизирано пчелно млечице – 170
mg (отговарящо на 500 mg природно пчелно млечице), витамин Е
- 34,2 mg (50 I.E.), витамин В1 - 1,8 mg, витамин В2 - 2,5 mg, витамин
В6 - 2,3 mg, витамин В12 - 8,3 μg, ниацин - 18,2 mg, пантотенова
киселина - 14,4 mg, фолиева киселина - 230 μg и биотин – 264 μg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: срив на
имунната система, настинки, грип и вирусни заболявания, тежки
физически и психически натоварвания, липса на апетит, хронична
умора, климактерични смущения, заболявания на стомашно-чревния
тракт, хроничен запек, неврози, особено придружени с безсъние,
чернодробни заболявания, атеросклероза, проблеми с кръвното
налягане, атеросклероза, възпаления на ставите, астма и др.

Начин на употреба:
1 к. 1път дневно с
чаша вода. Препоръчва се да се приема на
гладно - сутрин или
на обяд. Противопоказания за прием на
пчелно млечице са
алергията към него,
болест на Адисон (хипокортицизъм) и неопластични процеси.

Пчелно млечице плюс - 10 флакона х 15 мл

Усилена формула с бърз ефект
при слаб имунитет и често боледуване!

Активни съставки в 1 флакон:
пчелен мед - 8,9 g; пчелно млечице – 750 mg;
витамин В5 – 6 mg; витамин В6 - 1,4 mg.

код 30275

3590 лв.

допълнителна
информация за
съставките

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
срив в имунната система;
психически и физически натоварвания;
умора, отпадналост, понижени енергийни функции;
нарушения в обмяната на веществата;
вирусни и бактериални заболявания.

стр. 13,43

Начин на употреба:
1 флакон дневно.
опаковка за

10

дни

За болно и възпалено гърло!
Подходящ за деца и възрастни! С бърз ефект!
ТОП продукт

код 30244

2490 лв.

Състав за 1 впръскване:
Прополис - 61,8 mg, лечебна мъдрица (екстракт) - 15,4 mg, алое вера - 0,08 mg.
Съдържа етерични масла от евкалипт, мента, сладък и горчив портокал.
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
болно и възпалено гърло и нос;
бронхити;
ангини;
кашлица
възпаления и инфекции на горните дихателни пътища.

Начин на употреба:
2-3 впръсквания
3-4 пъти дневно.
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Имунитет, настинка, грип

Спрей с прополис - 20 мл

Пастили с лечебна ружа и евкалипт - 90 пастили
Благоприятни при кашлица и дрезгав глас,
при проблеми с дихателните пътища! С приятен вкус!
Всяка пастила съдържа:
екстракт от корен на лечебна ружа 170 mg,
ментол, пчелен восък, масло от анасон,
масло от евкалипт, масло от феникули (резене)

код 30436

4750 лв.

Начин на употреба:
3-4 пъти на ден
по 1 пастила.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
възпалено гърло;
дрезгав глас;
опаковка за
кашлица от различен произход;
изключително подходящ за отхрачване при заболяване на дихателните пътища, включително и при
пушачи.

30

дни

Имунитет, настинка, грип

Бонбони с балсам от градински чай - 170 грама бонбони
Благоприятни при кашлица и дрезгав глас! С приятен вкус!
Съдържат:
екстракт от градински чай, захар, глюкозен сироп.

код 30435

2390 лв.
52

Sanct Bernhard препоръчва за
подпомагане при:
кашлица от различен произход;
дрезгав глас;
възпалено гърло;
възпаления в устната кухина, афти и др.;
лош дъх.

Начин на употреба:
4-5 пъти на ден
по 1 бонбон.

Имунен стимулатор форте + 45 таблетки

Разтворими в устата таблетки с нуклеотиди,
витамон С и облепиха!

Всяка таблетка съдържа:
витамин С - 80 mg; екстракт от облепиха - 50 mg;
нуклеотиден микс - 15 mg.

2590 лв.

стр. 14,43

Vitar препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
понижен имунитет;
1 капсула дневно
вирусни инфекции;
30 мин. след хранене,
лесна уморяемост;
приета с поне 200 мл вода.
за защита от оксидативен стрес;
при проблеми със сърдечно-съдовата система;
опаковка за 45 дни
подобрява хранителния и енергиен метаболизъм;
активира възстановяването след заболявания или натоварвания;
гарантира устойчив имунитет и активира съпротивителните
ресурси на организма.
Нуклеотиди - представляват структурни единици (мономери) на полинуклеотидните вериги на нуклеиновите киселини РНК и ДНК. Играят важна роля в преноса и трансформация на клетъчна енергия и в ензимната регулация в организма.

Ехинацея с ацерола - 30 капсули

Царицата на имунитета! Витамин С, ацерола и ехинацея в една капсула!

код 30730

1090 лв.

Всяка капсула съдържа:
екстракт от ехинацея - 500 mg; витамин С - 160 mg;
екстракт от ацерола - 60 mg.
Vitar препоръчва за подпомагане при:
намален имунитет;
вирусни и бактериални инфекции;
настинки и грип;
заболявания на горните дихателни пътища;
за защита от оксидативен стрес.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14,24,
42

Начин на употреба:
1 капсула дневно.
опаковка за

30

дни
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код 30744

допълнителна
информация за
съставките

ИМУНОЗАЩИТА Ехинацея + Витамин С
20 разтворими таблетки
За добър имунитет!

Всяка таблетка съдържа:
витамин С – 80 mg, цинк – 10 mg, екстракт от
ехинацея – 100 mg.

код 30291

1550 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14, 42

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
намален имунитет;
1 таблетка дневно.
вирусни инфекции;
опаковка за 20 дни
простуда, настинки;
възпалителни заболявания на дихателните пътища;
защита от оксидативен стрес.

Кладница с облепиха и ехинацея – 30 капсули
Имунитет, настинка, грип

За добър имунитет и подкрепа на организма!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от кладница 300 mg (30% полизахариди,
90 mg), екстракт от облепиха – 100 mg (флавоноиди 10 mg), екстракт от ехинацея – 100 mg (полифеноли 4 mg), витамин С – 40 mg.

код 30750
54

1990 лв.

Vitar препоръчва за подпомагане при:
понижен имунитет;
хронични заболвани на горните дихатени пътища;
повишени нива на холестерола;
проблеми със сърдечно-съдовата система;
оксидативен стрес;
тежки заболявания;
за забавяне процесите на стареене.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 14, 42

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.

опаковка за

30

дни

Билков сироп за имунна система - 200 мл

С натурални екстракти от медуница, ехинацея и комплекс от витамини!

1550 лв.

Мултивита плюс - 30 таблетки

Съдържа витамин С, цинк, витамин Е, бета каротен, селен, коензим Q10!
Всяка таблетка съдържа: витамин С - 40 mg; цинк - 5mg; допълнителна
информация за
витамин E - 6 mg; коензим Q10 - 2 mg; селен - 27,5 μg.
съставките

код 30743

1290 лв.

стр. 42

Vitar препоръчва уникална комбинация от високоефективни антиоксиданти и коензим Q10, тъй като тя гарантира:
подобряване на физическото и психическо състояние на организма;
предпазва от оксидативен стрес като елиминира свободните радикали;
активира имунитета;
Начин на употреба:
забавя процесите на стареене;
1 таблетка дневно,
витализира организма;
опаковка за 30 дни
приета с поне 200 мл вода.
намалява умората и изтощението.
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Имунитет, настинка, грип

код 30742

Състав в 10 мл: екстракт от медуница 10:1 - 100mg; екстракт от ехинацея 4:1 - 60
mg; витамин C - 60 mg; биотин - 25 µg; витамин E - 3 mg; витамин B1 - 0.275 mg;
витамин В2 - 0.35 mg; витамин В6 - 0.35 mg; витамин 12 - 0.625 µg; ниацин - 4 mg;
пантотенонова киселина - 1.50 mg; фолиева киселина - 50 µg.
Vitar препоръчва за подпомагане при:
допълнителна
грип и вирусни заболявания;
13-15,
информация за стр. 42
бронхит;
съставките
заболявания на горните дихателни пътища;
кашлица;
подкрепя имунитета особено в борбата срещу вируси и бактерии;
подпомага възстановяването;
намалява умората и изтощението;
балансира енергийния метаболизъм.
Начин на употреба: Препоръчва се по 10 мл (една супена лъжица) дневно за деца от 3 до
12 год. 20 мл (две супени лъжици) за лица над 12 год. Препоръки: Приема се 30 мин. след
хранене, опаковката се разклаща преди употреба.

Ехинацея - 10 сашета

Разтворима гореща напитка при настинки и грип!
Всяко саше съдържа:
допълнителна
екстракт от ехинацея - 100 mg; екстракт от аце- информация за стр. 14, 42
съставките
рола - 25 mg; витамин С - 160 mg; цинк - 5 mg.

код 30721

850 лв.

Vitar препоръчва за подпомагане при:
простуда и отпадналост;
грип;
заболявания на горните дихателни пътища;
кашлица;
вирусни инфекции.

Начин на употреба:
1 саше дневно,
разтворено в 200 мл
топла вода.
опаковка за

10

дни

Имунитет, настинка, грип

Джинджифил - 10 сашета
Разтворима гореща напитка при простуда и грип!
Джинджифил, облепиха, витамин С, цинк в едно!
Всяко саше съдържа:
допълнителна
14,19,
витамин С – 160 mg; екстракт от джинджифил – информация за стр. 42
съставките
65 mg; екстракт от облепиха – 20 mg; цинк – 5 mg.

код 30722

850 лв.
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Vitar препоръчва за подпомагане при:
простуда и отпадналост;
грип и респираторни заболявания;
кашлица;
умора;
изтощение;
отслабен имунитет.

Начин на употреба:
1 саше дневно,
разтворено в 200 мл
топла вода.
опаковка за

10

дни

Чесън - 180 капсули

ТОП продукт

Не пропускайте Чудото на чесъна!
Кажете не на атеросклерозата и грипа!

код 30408

3250 лв.

допълнителна
информация за
съставките

Начин на употреба:
2 – 3 пъти на ден х 1 капсула с чаша вода преди хранене.

стр. 43

опаковка за

90

дни

Капсули с чесън се препоръчват за подпомагане при:
проблеми с нивата на холестерола и функциите на сърдечно-съдовата система;
атеросклероза;
хипертония;
повишени нива на кръвната захар;
вирусни и респираторни заболявания;
заболявания на дихателната система;
възпалителни заболявания;
намален имунитет;
подпомага кръвообращението;
действа антивирусно, антибактериално и противогъбично.

Dr.Nature Масло от чесън - 90 капсули

Здрава сърдечно-съдова система и оптимални нива на холестерола!
код 30014

19

90

лв.

Всяко капсула съдържа: 2 mg масло от чесън като стандартизиран екстракт (500:1),
съответстващ на 1000 mg чесън (50% алицин).
Начин на употреба: 2 капсули дневно,
приети сутрин и вечер преди храна с 200 мл вода.

опаковка за

45

дни

57

Имунитет, настинка, грип

Всяко капсула съдържа:
500 mg луковици чесън на прах.

Билков сироп БРОНХО - 200 мл

Бързо успокоява при кашлица, простуда и грип!

код 30726

1290 лв.

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

допълнителна
информация за стр. 14,42
съставките

Начин на употреба:
Деца от 3 до 12 г - 10 мл на
ден.
Възрастни и деца над 12г
- 10 мл 1-2 пъти дневно.

Септангин с исландски лишей - 16 пастила

Имунитет, настинка, грип

За здрави гърло и устна кухина!

код 30749

990 лв.

Всеки пастил съдържа: екстракти от исландски лишей - 10 mg, женско биле - 7,3
mg, листа на теснолист живовляк - 4,5 mg, лайка - 0,9 mg, витамин С - 6 mg.
Vitar препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
болки и възпаления в гърлото;
до 6 пастила дневно.
проблеми в горните дихателни пътища;
кашлици;
ринити;
простуда, настинки.

Септангин мед и лимон - 16 пастила

Пастили за възпалено гърло и кашлица при настинки и грип!
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код 30720

850 лв.

Активни съставки:
мед, мента, липа, етерично масло от лимон, етерично масло от мента.
Начин на употреба:
Vitar препоръчва за подпомагане при:
За възрастни - 1 пастила
проблеми в горните дихателни пътища;
от 3 до 6 пъти дневно,
възпалени и раздразнени лигавици;
деца до 6 г - 1 пастила 2
кашлица;
до 4 пъти дневно.
простуда и настинки.

Dr.Nature Кора от бяла върба - 60 капсули
Мощно противовъзпалително действие и силен имунитет!

Всяка капсула съдържа: eкстракт от кора на бяла върба (15% салицин) - 400 mg.
Начин
на употреба:
2 пъти дневно
х 1 капсула
код 30085

Dr. Nature Кора от бяла върба:
подпомга възстановяването;
намалява възпалителните процеси в организма;
нормализира показателите на
намалява риска от развитие на инсулт и инфаркт;
кръвосъсирване.
помага при висока температура;
подобрява работата на мускулите при физически натоварвания;
намалява симптомите при настинки и грип;
опаковка за 30 дни
повишава имунитета;

1990 лв.

опаковка за

код 30524

6150 лв.

20

дни

Баобаб - 160 г

Здраве от дървото на живота!

Всяка капсула съдържа:
Начин на употреба: 2 пъти дневно 1с.л. (5 гр),
100% прах от плодове на баобаб
разбъркана в чаша вода, сок или кисело мляко.
(Adansonia digitata).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
повишава производството на левкоцити
отслабен имунитет;
и антитела;
оксидативен стрес;
понижава общата заболеваемост.
възстановяване след боледуване;
повишава устойчивостта при вируси и инфекции;
проблеми с храносмилателната система - хронични заболявания, трудна проходимост на
червата, запек, диария.
59

Имунитет, настинка, грип

Положителните ефекти от продукта се дължат на салицина, който е основният активен
компонент в кората на бялата върба. След като се метаболизира в организма, салицинът
се превръща в салицилова киселина, която подпомага нормалната функция на сърдечносъдовата система, като допринася за нормални показатели на кръвосъсирване. Изключително подходящ при хора със сърдечносъдови заболявания, тъй като намалява риска от разивитие на инсулт и инфаркт. Освен това, салициловата киселина допринася и
за нормална функция на мускулите, като спомага възстановяването след физически натоварвания. Dr. Nature Кора от бяла върба е
подходящ за прием през студените месеци и сезон на чести простуди, тъй като спомага за намаляване на високата температура,
повишава имунитета, подпомага възстановяването на организма.

Суперхрани, антиоксиданти

За живот, изпълнен със здраве!

Антиоксидантите са група вещества с огромно значение за здравето на човешкия организъм. Главната им задача е улавянето и
неутрализирането на свободните радикали(оксиданти) и предпазване на клетките от тяхното разрушително действие. Много и
разнообразни фактори са причина за възникването на свободните радикали - замърсената околна среда, слънчевата радиация,
тютюневия дим, автомобилните газове, тоталната химизация на храните, собствения метаболизъм в организма. Те са изключително
агресивни частици, които увреждат клетъчните структури, подпомагат навлизането на вируси и бактерии, отключват редица заболявания по всички органи и системи в човешкото тяло. Смята се, че провокират развитието на туморите, ускоряват стареенето на
клетките и на организма като цяло. От тази гледна точка антиоксидантите са задължителен елемент в борбата за добро здраве на
съвременния човек. Тяхното действие ефективно укрепва и подобрява състоянието на имунната, сърдечно-съдовата, кръвоносната, отделителната, храносмилателната, дихателната системи. Те са задължителни за профилактика и терапия при тежки заболявания, в борбата със стареенето и подобряване на общото състояние на организма.
Антиоксидантна активност имат огромна група популярни вещества - витамините А, С и Е. Освен това Селен, коензими Q10,
лутеин, полифеноли и много други. Някои природни продукти се отличават с изключително висока активност. Такива са био-соковете от Нони, Алое-вера, Годжи, Мангостийн, Макуи, Акаи, листа от Моринга и др. Едни от най-мощните антиоксиданти са открити в
екстракта от гроздови семки. Това са олигомерни проантоцианидини - едни от малкото, които преминават през стените на клетките
на мозъка и кръвоносните съдове, което подпомага циркулацията и проходимостта на кръвта към малките периферни съдове,
предпазват от образуване на плаки и тромби в артериите, заздравяват стените на вените.
Водораслите са група низши растения, възникнали преди милиарди години. Днес те се приемат за едни от малкото клетъчни
храни - продукти, които дават енергия и хранителни вещества на клетъчно ниво, като по този начин подпомагат регенерацията и
възстановяването на всички клетки, тъкани, органи и системи. Те са богати на хранителни вещества, минерали, витамини, аминокиселини и протеини. Съдържат калий, калций, магнезий, желязо, йод, както и витамините А, В, С, D, E, фибри, хлорофил, алфа-линоленова киселина, фенолови киселини, Омега 3,6 и 9. Водораслите са богати на фитонутриенти като сулфатни полизахариди и лигнани,
за които е доказано, че имат противовъзпалителни, противовирусни и раково-защитни свойства. Поради уникалността на всеки
вид, отделните видове водорасли имат специфично предназначение. Най-популярните, които имат приложение в борбата за добро
здраве са Спирулина, АФА и Хлорела.
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код 30073

3990 лв.

Начин на употреба:
2 пъти дневно
х 2 таблетки.

Dr.Nature Боров прашец - 120 таблетки

Уникалната сила на природата в един продукт!

Всяка капсула съдържа:
боров прашец с разрушена клетъчна мембрана (Pinus massoniana Lamb) - 500 mg.
Dr.Nature предлага висококачествен боров пращец с доказан произход и максимална биологична активност, гарантирана от структурата на разрушена клетъчна мембрана. Дългогодишни изледвания доказват, че приемът на боров прашец:
Повишава имунитета и подпомага възстановяването при изтощен и често боледуващ организъм.
Противодейства на различни възпаления в организма;
Неутрализира свободни радикали от различен произход - мощен антиоксидант;
Подпомага при заболявания на дихателната система и възпаления на дихателните пътища;
Регулира липидната обмяна, нормализира стойностите на холестерола и триглицеридите;
Подкрепя функциите на сърцето, подпомага сърдечно-съдовата система, регулира артериалното
налягане;
Нормализира кръвоснабдяването, тонизира кръвоносните съдове
Защитава и подпомага възстановяването на черния дроб, нормализира отделянето на жлъчни сокове;
Подобрява храносмилането, подпомага при възпалителни и хронични заболявания на стомаха и
червата (гастрити, колити, язви, запек);
Подпомага при заболявания на простатата - простатит, хиперплазия, аденома и при сексуални смущения;
Балансира обмяната и подпомага при ендокринни заболявания;
опаковка за 30 дни
Подпомага при акне и заболявания на кожата;
Забавя процесите на стареене на клетъчно ниво;
Премахва умората, възстановява жизнеността и тонуса на тялото.

Боровият прашец е уникален природен продукт с изключително богат и висококонцентриран състав. Съдържа повече от 260 ценни биологично
активни вещества в идеални пропорции, които въздействат върху организма синергично, като по този начин балансират и регулират различни
процеси, органи и системи в него. Използването му датира от преди 2500 години и днес е част от официалната китайска фармакопея. Мощният
му и широкоспектърен антиоксидантен състав забавя процесите на стареене, предотвратява окислението на липидите, нормализира еластичността
на кръвоносните съдове и микроциркулацията в сърцето и мозъка. Ефективно подкрепя дейността на храносмилателната система – стимулира
отделяне на стомашни сокове, подобрява чревния транзит, активира функциите и перисталтиката на червата, подобрява дейността на дебелото черво
и естествената детоксикация. Подобрява активността на чернодробните клетки, защитава от токсини и при злоупотреба с алкохол и лекарствени
средства. Продължителният прием възстановява здравословни стойности на киселинно-алкалния баланс в организма. Подкрепя бъбречните функции
и възстановяването на нарушени тъкани и клетки. Подпомага кожата, поддържайки я здрава и хидратирана. Нормализира обмяната на веществата
и функциите на ендокринната система, помага при алергични заболявания, повишава кръвотворните способности, активира имунитета. Боровият
пращец е чудесно средство за снемане на умората и възстановяване на енергийния потенциал, жизнеността и тонуса на тялото.
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Суперхрани, антиоксиданти

ТОП продукт

Dr.Nature Кверцетин - 60 капсули

Антиоксидант за здрави кръвоносни съдове и имунитет!

Суперхрани, антиоксиданти

код 30029

5490 лв.

Начин на употреба:
1 капсула дневно,
30 минути преди храна.

Всяка капсула съдържа: 500 mg кверцетин от Sophorae Japonica(японска акация).
Кверцетинът е един от най-мощните атниоксиданти с ясно изразено противовъзпалително
действие. Той е част от подгрупата на флавонолите, които са представители на голямата група
на флавоноидите. В продукта Dr. Nature той е получен от Sophorae Japonica (японска акация).
Основни ефекти от прием на Кверцетин:
Защитава клетките от различни причинители на окисдативен стрес –
действа като мощен антиоксидант;
опаковка за 60 дни
Защитава клетките от вируси;
Намалява възпалителните процеси в тъканите;
Подкрепя сърцето и кръвоносните съдове;
Подпомага функцията на белите дробове и бронхите;
Блокира отделянето на хистамин и подпомага организма при алергични реакции;
Предпазва от увреждане лигавиците на храносмилателния тракт особено при
прием на нестероидни противовъзпалителни средства(НСПВС);
Намалява стойностите на холестерола и високото кръвно налягане;
Забавя процесите на стареене;
Оказва благоприятно въздействие върху кожата и подобрява зрението;
Повишава имунитета и защитните сили на организма;
Подобрява метаболизма ;
Подпомага регулирането на телесното тегло.

Редица научни изследвания доказват изключителната антиоксидантната активност на кверцетина, която гарантира мощна
защита от разрушителното действие на различни фактори и токсини предизвикващи оксидативни увреждания при мозъка,
сърцето, съдовете и различни лигавици в организма. Като мощен антиоксидант, подпомага нормалната функция на сърцето
и кръвоносните съдове и намалява риска от сърдечно-съдови инциденти като инсулт и инфаркт. В последни проучвания се
доказват неговите ползи в редица медицински направления - алергология, имунология, ендокринология, гастроентерология,
урология, психиатрия и онкология.
Проведени in vitro изследвания показват ефективността на кверцетина в борбата с различни вируси при човека, в това число в
препятстването на разпространението и репликацията на РНК вируси, което го прави един от най-ефективните антиоксиданти
в периоди на засилена вирусна циркулация. Кверцетинът е едно от най-обещаващите натурални средства, като все повече
разкрива своя потенциал и здравословни ползи за всички органи и системи в организма.
62

ТОП

продукт

Dr.Nature Витамин В17 - 60 капсули
(Амигдалин)

За мощно антиоксидантно, противовъзпалително и
имуностимулиращо действие!
100% амигдалин, извлечен от костилки на кайсиеви ядки!
Всяка капсула съдържа:
Витамин B17 - 100 mg.

3190 лв.

Амигдалинът се описва за първи път от френски химици в началото на 19 век, когато изолират вмеществото от горчиви бадеми. В средата на 20 век, америганският биохимик д-р Ернст Кребс му дава
наименованието витамин В17. Среща се основно в семената на диви растения като горчив бадем,
Начин на употреба:
кайсии, някои сливи, череши и др.
2 пъти дневно
Изграден е от две молекули глюкоза, една цианид и една бензалдехид. За да растат, раковите клетки
х 1 капсула
се нуждаят от огромна енергия, т.е. глюкоза. Когато приемате витамин В17, раковите клетки поемат
молекулите на глюкозата от витамин В 17, а с ензима бета-глюкозидаза отключват бензалдехида и
опаковка за 30 дни
цианида и предизвикват собствената си смърт. Благодарение на голямата концентрация на ензима
бета-глюкозидаза, витамин В 17 е изключително смъртоносен за раковите клетки, а за другите клетки
не е токсичен.
Раковите клетки се полакомяват за глюкоза, а когато поглъщат витамин В 17, вече са унищожени.
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код 30078

Dr.Nature препоръчва за подпомагане:
в борбата с раковите клетки;
след химио и лъчетерапия;
при намален имунитет;
при извеждането на токсичните вещества, получени в резултат на окислителни процеси;
действа противовъзпалително и обезболяващо
препятства развитие на сърдечно-съдови заболявания;
подпомага за снемане на стрес;
забавя стареенето.

Dr.Nature Полифенол Зон 22 - 60 капсули

Суперхрани, антиоксиданти

Супер антиоксидантна формула с полифеноли
от 22 вида плодове и зеленчуци!

Всяка капсула съдържа: Екстракт Oxxynea FP - 250 mg, Витамин С - 100 mg
Екстракт Oxxynea FP (Екстракт от гроздово семе - 30%, Екстракт от зелен чай - 20%,
Екстракт от плодове на грозде - 10%); Плодова бленда - 10% (Боровинки - 25%, Грейпфрут 13%, Папая - 8%, Ананас - 8%, Ягоди - 8%, Ябълка - 8%, Кайсия - 8%, Череша - 8%, Портокал
- 8%, Касис - 6%); Зеленчукова бленда - 10% (Броколи - 22%, Зеле - 22%, Кромид лук - 17%,
Чесън - 17%, Аспержи - 12%, Маслини - 5%, Краставица - 5%); Изсушени домати на прах - 5%;
Сок от морков - 5%.
Dr.Nature Полифенол Зон 22:
намалява възпалителните процеси в тъканите;
притежава мощно антиоксидантно действие;
предпазва от инсулт и инфаркт;
намалява стойностите на холестерол и високо кръвно налягане;
дава енергия и тонус на организма;
оказва благоприятно въздействие върху кожата и подобрява зрението;
повишава имунитета и защитните сили на организма;
регулира телесното тегло и допринася за идеална фигура;
подобрява метаболизма на веществата;
подобрява състоянието на храносмилателния тракт;
действа като профилактика срещу ракови заболявания.

код 30091
опаковка за

2990 лв.
60

дни

Полифенолите са високоактивни молекули с мощно антиоксидантно действие. Основната роля на полифенолите е противодействие на свободните радикали, като същевременно
намаляват негативното влияние на оксидативния стрес върху клетките. Именно действието
свободните радикали, както и скритите възпаления в тъканите са основна предпоставка за
развитие на редица заболявания като инсулт и инфаркт, диабет, болест на Алцхаймер, невродегенеративни заболявания, рак и други. Dr.Nature Полифенол зон 22 съдържа биоактивни полифеноли от 22 плодове и зеленчуци с изключилтено мощно антиоксидантно действие
за здраве, дълголетие и виталност.
Начин на употреба: 1-2 капсули дневно.
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Dr.Nature Гроздово семе + витамин С - 60 капсули
Мощно антиоксидантно действие и силен имунитет!

Dr.Nature Гроздово семе:
подобрява кръвообращението;
заздравява кръвоносните съдове;
предпазва от инсулт и инфаркт;
предотватява образуването на разширени вени и облекчава симптомите при венозна
недостатъчност;
действа противовъзпалително;
регулира стойностите на холестерола и кръвното налягане;
повишава имунитета и защитните сили на организма;
подобрява състоянието на кожата;
дава енергия и тонус на организма;
подобрява паметта и когнитивните функции;
подобрява състоянието при чувство за студени крайници;
ускорява възстановяването след заболявания;
елиминира излишните токсини от организма.
код 30090
опаковка за

1590 лв.
60

дни

Гроздовото семе още от хилядолетия се използва заради своите полезни свойства. То е
концентриран източник на биологично-активни полифеноли, които имат доказанo мощни
антиоксидантни свойства. В най-голяма степен, в гроздовото семе се съдържат проантоцианидини,
които притежават изключително съдоразширяващо и капиляростабилизиращо действие. По този
начин те подпомагат работата на сърдечно-съдовата система, действат противовъзпалително и
намаляват риска от развитите на инсулт и инфаркт. Антиоксидантният потенциал на гроздовото
семе е 20 пъти по-силен от Витамин C.
Начин на употреба: 1-2 капсули дневно.
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Всяка капсула съдържа:
Екстракт от Гроздово семе (95% проантоцианидини) - 200 mg; Витамин С - 100 mg.

ОРС Комплекс - 90 капсули

Със силата на най-добрите природни антиоксиданти!
Възвръща здравето, енергията и младостта!

код 30509

10990 лв.

Всяка капсула съдържа:
полифеноли – 215 mg, от които олигомерни проанто- допълнителна стр. 14,58
информация за
цианидини (OPC) – 62 mg, биофлавоноиди – 90 mg, съставките
витамин С – 12,5 mg. Съдържа екстракти от гроздови
семки, зелен чай, червено вино, ацерола на прах.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
защита от свободните радикали и оксидативен стрес;
1-2 капсули
понижен имунитет;
2 пъти дневно.
простудни заболявания;
Приемайте всяка доза
тежко и продължително боледуване;
с поне 1 чаша вода.
заболявания на сърцето и кръвоносните съдове;
опаковка за 90 дни
нарушена липидна обмяна;
злокачествени заболявания;
хронична умора;
тютюнопушене;
атеросклероза.
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Броколи - 60 капсули

Нова надежда в борбата срещу рака!
Всяка капсула съдържа:
100 mg екстракт от броколи и 300 mg екстракт от синапено семе.

код 30491
66

11990 лв.

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

Начин на употреба:
2 пъти на ден
по 1 капсула.
опаковка за

30

дни

АФА - 120 таблетки

Еликсир за мозъка и тялото!

ТОП продукт

код 30418

9900 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
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;
храносмилателни разстройства;
епилепсия, болест на Алцхаймер и Паркинсон;
анемия;
алергии;
детоксикация на организма.

Всяка капсула съдържа:
250 mg 100% чисто синьо-зелено
водорасло Аfanizomenon Flos
Aguae(AFA) от Кламатското езеро.
допълнителна
информация за
съставките

стр.

56

Начин на употреба:
3 пъти дневно по 1-2 таблетки,
приемани с течност.
опаковка за

40

дни

Чудото на аюрведическата медицина!

код 30528

8590 лв.

Всяка капсула съдържа:
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
500 mg сух екстракт от листата
проблеми на сърдечно-съдовата система и хипертония;
на моринга.
оксидативен стрес;
Начин на употреба: 2 пъти дневповишени нива на холестерола и кръвната захар;
но по 1-2 капсули, приети с достапроблеми с черния дроб;
тъчно вода или друга течност.
артрит, ревматизъм, болки в ставите;
понижен имунитет;
опаковка за 120 дни
възпалителни заболявания.
В Аюрведа се смята, че морингата може да лекува 300 заболявания. Антиокси-дантнтата й активност
е изключително висока - 50000 μmol TE/100 g, което определя мощния ефект в борбата със свободните радикали и проблемите, предизвикани от тях - заболявания на сърдечно-съдовата система,
вирусни, инфекциозни, възпалителни заболявания и др. Поради уникалния си състав, листата от моринга се смятат за една от най-пълноценните суперхрани, достъпни за човека.
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Моринга - 240 капсули

Хлорела - 180 капсули

Спрете възпалителните процеси в организма!

Всяка капсула съдържа:
Начин на употреба:
320 mg микроводорасло
2 пъти дневно по 3 капсули
опаковка за 30 дни
хлорела на прах.
приемани с течност.
Хлорелата представлява вид едноклетъчно зелено водорасло с богато съдържание на
хлорофил, който определя смарагдено-зеления и цвят. Смята се, че съществува на Земята
повече от 2 милиарда години.
Изключително богатият и ценен състав определя и основните ползи при прием:
Укрепва имунитета;
Активира защитните сили в борбата с вируси и бактерии;
код 30419
Действа антиоксидантно и противовъзпалително;
Забавя процесите на стареене;
90
лв.
Поддържа функциите и нормалната флора в червата;
Подпомага очистването от шлаки, токсини и тежки метали;
Пречиства кръвта, черния дроб, бъбреците и червата;
Подобрява паметта и работата на главния мозък, активира умствената активност;
Повишава устойчивостта към стрес;
Подпомага поддържането на оптимални нива на кръвното налягане и холестерола;
Ускорява метаболизма и подпомага редукцията на телесно тегло;
Ускорява зарастването на рани, язви, изгаряния;
Подпомага организма при химио- и лъчетерапия.
Повишава жизнения тонус и енергията.
Хлорелата е един от най-ценните и ефективни природни продукти, подпомагащи изхвърлянето на тежки
метали и токсини, които са все по-голям проблем с оглед на замърсяването на околната среда и химизацията
на храната. Смята се, че мощното детоксикиращо действие се дължи на специфичния трислоен строеж на
клетъчната и стена. Според Аюрведа хлорелата дава жизнена сила на хора, които се чувстват изтощени или
имат нужда от енергия.

Суперхрани, антиоксиданти
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код 30023

23

90

68

лв.

Dr. Nature Хлорела - 60 таблетки

Всяка таблетка съдържа:
500 мг хлорела
(100% Clorela vulgaris).

100% Clorela vulgaris. Супер зелена формула!

опаковка за

30

дни

Начин на употреба:
2-3 таблетки дневно, приети с
вода поне 30 мин преди храна.

код 30433

9390 лв.

код 30024

1890 лв.

Естествена енергия за всеки ден!
Всяка капсула съдържа:
Начин на употреба: 3 пъти
300 mg висококачествени естестна ден по 3-4 капсули с много
вени микроводорасли спирулина
опаковка за 40 дни
вода 30 мин преди хранене.
- Spirulina paciﬁca hawaii(80%).
Спирулината е една от най-разпространените супер-храни, предлагаща висока концентрация
на комплекс от биологично активни вещества с доказани ползи за човешкото здраве. Прието е
да се включва в групата на водораслите, макар в същността си да е вид „цианобактерия“, която
за разлика от други бактерии съдържа хлорофил и използва слънчевата енергия по начина,
по който го правят растенията и водораслите. Поради уникалния и състав, спирулината се
препоръчва като добавка при вегетариански, макробиотичен или конвенционален начин на
хранене, при различни видове диети, при хранене на спортисти и др.
Изключително богатият и ценен състав определя и основните ползи при прием:
Предоставя огромна палитра биологично-активни вещества, особено подходящи при
непълноценно и небалансирано хранене;
Подкрепя имунитета;
Подпомага клетъчната и тъканна регенерация;
Подпомага нормализирането на нивата на холестерола в организма;
Предотвратява окислението на липидите;
Подобрява състоянието на съдовете и сърдечно-съдовата система;
Действа антиоксидантно и противовъзпалително;
Подпомага чернодробните функции и детоксикацията;
Подпомага полезната микрофлора в организма;
Подкрепя активността и функциите на лимфната и кръвоносната системи;
Полезна за хора, работещи в замърсена среда и вредни условия;
Подобрява зрението, качеството на кожата, косата, ноктите;
Подпомага състоянието при диабет и метаболитни проблеми;
Забавя процесите на стареене, дава тонус и енергия.

Dr.Nature Спирулина - 90 таблетки

Супер зелена формула за Енергия + Имунитет + Виталност!
Всяка таблетка съдържа 500 мг
спирулина (100% Spirulina paciﬁca Hawai).

опаковка за

45

дни

Начин на употреба:
2-3 таблетки дневно.
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Спирулина - 360 капсули

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

код 30409

Суперхрани, антиоксиданти

5990 лв.

„В Черното семе има лек за всичко, освен смъртта“ Древно послание от Изток
Всяка капсула съдържа: 500 mg чисто египетско масло от черен кимион, в това число ненаситени киселини - 420 mg, естествен витамин Е - 6,7 mg(10 I.E), пантотенова киселина - 6 mg
фолиева киселина - 100 µg и биотин - 100µg, витамин D3 - 2 µg.
Начин на употреба:
Sanct Bernhard препоръчва продуктите с черен
2 пъти дневно по 1-2 капсули
кимион за подпомагане при:
се приемат с вода или друга
алергии;
течност.
астма;
главоболие, мигрена;
срив на имунната система;
опаковка за 90 дни
паразитни заболявания и противопаразитно въздействие
(като основно или съпътстващо действие);
допълнителна
хипертония;
информация за стр. 13,15
съставките
повишен холестерол;
язва, гастрит, газове;
отпадналост, хронична умора.
Маслото от черен кимион се нарича „маслото на фараоните“, тъй като е намерено 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, стойностите на артериалното налягане. Подобрява функциите на тимусната
жлеза, стимулира костния мозък, подобрява кръвоснабдяването, стимулира сексуалната
активност, богат източник на незаменими аминокиселини. Заздравява кожата, ноктите и
косата.

Чисто масло от черен кимион - 250 мл
Маслото на фараоните

код 30445

7990 лв.
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Състав:100% чисто масло от египетски черен кимион (Nigella Sativa Seed Oil)
Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1 чаена лъжица (5 ml) прието поне 30 минути преди
хранене). Може да се приема като подправка към салати или други студени ястия.

Dr.Nature Листа от бамбук - 120 таблетки

Истинският приятел на сърцето и сърдечно-съдовата система!

ТОП продукт

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

код 30079

опаковка за

4990 лв.
30

дни

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.
Начин на употреба: 2 пъти дневно х 2 таблетки.
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Суперхрани, антиоксиданти

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

Dr.Nature Нони сок от Таити - 946 мл
Сокът на дълголетието! Мощен имуномодулатор и силен антиоксидант!
Чист сок с високо качество от прясно откъснати плодове Нони от
контролиран биологичен район с добавка и вкус на малина.
Състав: сок от нони - 90%, сок от малина - 9,6%.

опаковка за

30

дни

Суперхрани, антиоксиданти

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
вирусни и бактериални инфекции;
астма;
диабет;
синузит;
регулиране на кръвното налягане;
кашлица; катар;
хепатит;
бронхит;
тумори;
мигрена и главоболие;
кисти;
депресия;
безплодие;
болести на простатата;
менструални болки, запушени маточни тръби;
изгаряния.
артрит и ставни болки; остеопороза и фрактура на костите;
при проблеми на черния дроб, бъбреците, пикочния мехур, дебелото черво;
код 30811

65

90

лв.

Начин на употреба:
Един път дневно, сутрин преди хранене по 30 мл (1 мерителна капачка).

Сок от Нони - виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda citrifolia L) е един от най-силните антиоксиданти, познати на човека. Съдържа 18 различни аминокиселини и ензими, богат е на витамини (А, С, витамин
В3), минерали (натрий, калий, желязо манган и магнезий), фитохимикали, лигнани, олиго- и полизахариди,
флавоноиди, иридоиди, ненаситени мастни киселини, скополетин, катехин, бета-ситостерол, дамнакантал
и алкалоиди. Съдържа най-голямото количество проксеронин, превръщан в организма в ксеронин, който е
свързан с всички процеси на синтез и обмяна на белтъците. Поради високото съдържание на дамнакантал,
сокът от Нони често e използван в борбата срещу различни форми на рак. Наред с това ефективно подпомага състоянието и дейността на сърдечно-съдовата и храносмилателната системи. Има мощен болкоуспокояващ ефект. Подобрява клетъчната обмяна и регенерацията. Нормализира кръвното налягане. Високоефективен общотонизиращ продукт. Притежава антибактериални, антиалергични и противовъзпалителни
свойства. Стимулира имунната система чрез активиране на Т-клетките и макрофагите, в резултат на което
има и противотуморна активност. Подобрява сексуалната функция.
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Dr.Nature Хлорофилин - 60 капсули

Мощен естествен антиоксидант и ефективна ДНК защита!

код 30036
опаковка за

2790 лв.
30

дни

Хлорофилинът се получава от хлорофил, като на практика става въпрос за идентични
продукти. Тъй като хлорофилинът е водоразтворим, това значително повишава ефективността на абсорбцията му в организма. Наред с това:
Подпомага имунитета;
Благоприятства функцията на храносмилателния тракт;
Детоксикира организма;
Подпомага поддържането на балансирано рН в организма;
Подобрява състоянието на кожата и лигавиците;
Подпомага при кожни раздразнения и екземи;
Контролира телесното тегло;
Извежда ненужните токсини от организма;
Забавя процесите на стареене на клетките;
Подпомага клетъчното дишане;
Подпомага кръвообращението;
Дава тонус и енергия на тялото;
Неутрализира лошия дъх.

Редица изследвания показват благоприятните ползи хлорофилина за всички системи в тялото. Високият му антиоксидантен потенциал защитава клетките от свободните радикали, подпомага клетъчното дишане и митохондриалната активност. Научни данни сочат, че хлорофилът подобрява
качеството на кръвта и червените кръвни клетки и се противопоставя на свързването на чужди
химически молекули с ДНК структурите в човешките клетки, осъществявайки активна ДНК защита.
Съвременни изследвания показват, че хлорофилът има изключително благотворно влияние върху състоянието и функциите на дебелото черво. Той блокира специфични молекулни структури, благодарение на което лигавиците на дебелото черво се поддържат
здрави и гладки.
Хлорофилът активно въздейства върху цялата храносмилателна система, като осигурява изключително пречистване на червата.
Един от доайените на холистичното здраве, Д-р Бернард Йенсен, пише: хлорофилът е най-ефикасният пречистващ агент, познат на
човечеството. Използването на по-активната (водоразтворима) форма - хлорофилин, значително подобрява абсорбцията и ефективността при употреба.
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Начин на употреба:
1- 2 капсули дневно.

Суперхрани, антиоксиданти

Всяка капсула съдържа: хлорофилин – 100 mg.

Алое вера продукти

За здравето на
всички системи!
Алое вера е едно от най-популярните растения с изключително широко приложение за подобряване и възстановяване на човешкото
здраве. Наричат го „чудотворно растение”, „естествено лекарство”, „лек за изгаряния”. И макар че съществуват над 200 вида алое, едва
три-четири от тях имат лечебни свойства. От тях Aloe Barbadensis (Miller), известно и като алое вера (Linne) е най- лековито. Алоето
предлага богат коктейл от хранителни вещества, чието комбинирано действие и баланс имат по-мощен съвместен ефект, отколкото
може да се очаква от механичен сбор на отделните съставки. Това се дължи на факта, че те взаимно подпомагат действието си – ефект,
известен като синергизъм. Съдържа над 75 съставки, които могат да бъдат разделени в следните категории:
Витамини - най-важните са антиоксидантите С и Е, както и бета каротинът. Алое вера е едно от малкото растения, източник на вит. В12.
Минерали - сред тях са магнезий, манган, цинк, мед, хром, калций, натрий, калий и желязо.
Аминокиселини - човешкият организъм се нуждае от 22 аминокиселини, от които се изграждат протеините. Алоето предлага 20 от
тях, в това число 7 от 8-те незаменими.
Захари - сред тях са важни дълговерижни полизахариди, които укрепват имунната система.
Ензими - липази и протеази, които разграждат храната и допринасят за храносмилането, както и карбоксипептидаза – ензим, свързан
с възпалителните процеси.
Растителни стероли - трите основни вида имат мощни противовъзпалителни свойства.
Лигнин - дървесинно вещество, което дава на алоето невероятното му свойство да прониква дълбоко в кожата.
Сапонини - естествени вещества със силно антимикробно действие, които ефективно се справят с бактерии, гъбички и дрожди.
Антрахинони - силни обезболяващи, които притежават антибактериални и антивирусни свойства.
Салицилова киселина - съединение, подобно на аспирин с противовъзпалително действие и спомагащо за разграждане на мъртви
тъкани. Алоето регулира киселинно-алкалния баланс в организма, както и нивата на триглицеридите и холостерола. То
помага не само на хора със здравословни проблеми. Много от тези, които го пият твърдят, че се чувстват по-добре, по-спокойни,
по-уравновесени и по-енергични.

СвойСтва на аЛоЕ вЕра

рЕГЕнЕрираЩи

имУноСтимУЛираЩи
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ПрЕЧиСтваЩи

ПротивовЪзПаЛитЕЛни

Dr. Nature Алое вера чист сок - 1000 мл
99,5% extra puriﬁed juice
Една доза от 30мл съдържа 29,85мл пречистен сок от
сърцевината на листа на Aloe barbadensis M.

Алое вера продукти

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
Понижен имунитет, срив на имунната система;
Проблеми с храносмилателната система, нарушено храносмилане,
възпалителни заболявания на лигавиците – колити, гастрити, язви;
Алергични заболявания;
Екземи, дерматити, проблеми с кожата;
Детоксикация на организма от шлаки и токсини;
Повишени стойности на холестерола, триглицеридите, кръвната захар;
Туморни заболявания;
Възпалителни заболявания;
Бактериални и вирусни инфекции;
Умора и отпадналост;
За поддържане на алкалния баланс организма.
! Поради натуралния произход, в различни партиди може да се наблюдава
разлика в консистенцията, вкуса или цвета, което не нарушава качеството на продукта!
код 30820

4490 лв.

опаковка за

33

дни

Начин на употреба:
30 мл сутрин на гладно.
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IASC
quality

АЛОЕ - 1000 мл чист сок
За истинско здраве и красота!

Алое вера продукти

Състав: Сок от Алое Вера (aloe vera barbadensis
miller) – (99,7%).

код 30403
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4990 лв.

Sanct Bernhard препоръчва продуктите с алое
за подпомагане при:
срив на имунната система;
алергични заболявания;
екземи, дерматити, акне; проблемна кожа;
херпес симплекс;
туморни заболявания;
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.

допълнителна
информация за
съставките

стр.
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Начин на употреба:
3 пъти дневно преди
хранене по 20 мл (около 2 с. л.) сок от алое
вера, смесен с плодов
сок.
опаковка за

20

дни

Чист екстра сок от
Алое Вера - 1000 мл

За здраве, младост и красота
Състав: 100% чист сок от алое (Aloe
vera var. barbadensis Miller - 99,55 %).
Начин на употреба: 50 мл
(1 мерителна капачка) на ден.

код 30247

4690 лв.

Алое вера с
джинджифил - 1000 мл
100% чист неразреден гел от
алое вера, получен при ръчна
декортикация на листа от алое с
екстракт от джинджифил
Съдържание в 50мл: гел от алое вера(Aloe barbadensisi Mill)– 49,89 ml,
сух екстракт от джинджифил – 100 mg
(джинджерол – 1 mg)
код 30284

5990 лв.

АЛОЕ ВЕРА НА ЕКУИЛИБРА

код 30245

4690 лв.

Equilibra препоръчва соковете с алое
за подпомагане при:
понижен имунитет;
нарушено храносмилане;
нарушена чревна моторика;
метеоризъм, подуване, газове
кожни проблеми;
заболявания на храносмилателната система;
детоксикация на организма;
възпалителни заболявания;
оксидативен стрес.

ОТ РАСТЕНИЕТО ДО СУРОВИЯ МАТЕРИАЛ
ОБРАБОТВАНЕ
Културите са внимателно подбирани и растенията са
отглеждани, без използването на пестициди.
СЪБИРАНЕ
Листата се събират много внимателно, ръчно, листо по
листо, след прецизен подбор, за да се избегне окисляване на
активните елементи, които съдържат.

Алое вера продукти

Алое Вера сок с вкус
на праскова 1000 мл

ДЕКОРТИКАЦИЯ И СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ
истата се измиват и почистват, за да се премахнат
Листата
всякакви елементи, които могат да ги замърсят.
Първото рязане има за цел да се провери целостта на
вътрешната месеста част на листото. После листото се
декортикира ръчно посредством филиране и се подлага
на студено пресоване, без филтриращи процеси.
РЕЗУЛТАТИ
Алое Вера на Екуилибра, богато на целулоза, запазва в
най-висока степен оригиналните свойства, съдържащи се в
свежото растение. Продуктът не е пастьоризиран и поради
това оригиналните компоненти за напълно запазени.
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Енерготоници, адаптогени, кафе

винаги
пълни
с енергия!

78

Адаптогените активират имунната система, повишават издръжливостта при физически или умствени натоварвания, подобряват
паметта и концентрацията, повишават капацитета на енергийните депа в организма. Те съдействат за постигане на баланс
в организма и подпомагат функцията на надбъбречната жлеза, като намаляват негативните ефекти на стреса. Адаптогените
насърчават клетките в тялото да консумират повече енергия, подпомагат изхвърлянето на остатъчни продукти от метаболитните
процеси и осигуряват по-ефективно усвояване на кислород. Голяма част от тези билки са богат източник на антиоксиданти, които
намаляват щетите, свързани с напредване на възрастта и оказват ценна подкрепа за сърдечно-съдовата система.
Енерготониците подкрепят енергийните процеси в организма, гарантирайки ефективното им протичане, като обуславят
доставките на кислород и производството на клетъчна енергия. В това си качество те представляват незаменима подкрепа
за дейността на сърцето и сърдечно-съдовата система. Особено подходящи са за хора с активен начин на живот, подложени
на силни натоварвания, при натрупана умора, изтощение и др. Един от най-важните елементи в процеса на преобразуване на
енергията в нашите клетки е коензим Q10. Той допринася за „изгарянето” на хранителните вещества и за преобразуването им в
жизнено важна енергия за телесните клетки и за всички жизнени процеси. Коензим Q10 играе решаваща роля за генерирането
на клетъчна енергия – 95 % от общата енергия в организма. Още от раждането на човек, организмът веднага започва да създава
този ценен продукт, без който би настъпила енергийна криза, тъй като сърцето се нуждае особено много от него. До към 20-ата
година човешкото тяло е в състояние да произвежда само коензим Q10 и да снабдява клетките с него. След това настъпва процес
на непрекъснато снижаване на производството му и към 60-годишна възраст съдържанието му в сърдечния мускул пада двойно,
което води до нарушаване на сърдечната дейност и сърдечни заболявания.
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Съгласно медицинската дефиниция, адаптогените са нов клас метаболитни регулатори, които увеличават способността на
организма да се адаптира към промени и стресори в заобикалящата го среда така, че да избегне щетите от тях, независимо
дали са с физична, химична или биологична природа. Казано по просто, това са вещества, които подпомагат организма да се
адаптира(приспособи) към промяна във външната или вътрешна среда, в това число стрес, за да се предпази от увреждания и
негативни последици. Веществата с най-мощно адаптогенно действие обикновено са от растителен произход. Най-популярни
са жен-шенът, златният корен(родиола), лиций, витални гъби и др. Ефектът на адаптогените е изключително благоприятен за
възстановяване при тежки физически или психически натоварвания.

Dr.Nature Златен корен - 60 капсули

Енерготоници, адаптогени, кафе

Мощен адаптоген, източник на сила и енергия!

Всяка капсула съдържа: 200 mg стандартизиран екстракт от корени на Златен корен (Rhodiola
rosea L ) (3% розавини, 1% салидрозиди).
Златният корен(Родиола розеа) е растение с хилядолетна история и е един от най-ефективните адаптогени с меко действие, който не причинява зависимост или странични ефекти. Свързан
е дълбоко с историята на българите и се смята за една от най-загадъчните и мощни билки в родната природна съкровищница с редица ползи:
Подпомага адаптацията на организма при стрес и промяна в условията на живот;
Подпомага организма при хронична умора и отпадналост;
Подобрява състоянието при мозъчна умора, отслабване на паметта;
Подпомага възстановяването при физически и психически натоварвания;
Увеличава енергията и издръжливостта;
Подпомага при чести, продължителни или тежки заболявания;
Нормализира съня, снема стрес от различен произход;
Подобрява фокуса и паметта;
Активира имунната система;
опаковка за 60 дни
Подпомага при сексуални дисфункции, особено при мъжете.
Златният корен проявява имуномодулиращо, антиоксидантно и антистрес действие. Разширява биохимичните и функицонални способности на организма. Подобрява кръвоснабдяването до
90
код 30027
всяка клетка, оптимизира нивата и преноса на кислород, подобрява клетъчното дишане. Хармолв.
низира обмяната на веществата, благоприятно повлиява основната адаптогенна ПНЕИ система,
включваща психика, нервна система, ендокринна система и клетъчни хормони и имунна систеНачин на употреба:
ма. Препоръчва се като съпътстващо лечение при тежки и злокачествени заболявания. Изклю1-2 капсули дневно,
чителни са ползите от приема на Златен корен при тежки умствени и физически натоварвания.
30 мин преди храна.
Редица научни проучвания доказват значително подобряване на психическата и физическа издръжливост на организма и увеличаване на енергийния капацитет при прием на Златен корен.
Един от най-важните ефекти от приема на продукта се свързва с ефективното преодоляване на стрес от различен характер, гарантирайки мека и трайна адаптация на организма и преодоляване на негативните последици от стреса. Регулира процесите на задържане и възбуда в главния мозък, релаксира нервната система. Регулирайки нивата на стресови хормони, Златният корен влияе
благотворно върху състоянието на сърдечно-съдовата система, постепенно регулира сърдечния ритъм и повлиява сърдечните
аритмии, ефективно подпомага работата на сърцето.
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Dr.Nature Левзея - 60 капсули

За енергия, сила и имунитет!

Всяка капсула съдържа: 50 mg стандартизиран eкстракт от корени на Левзея
(Leuzea carthamoides (50% екдистерон)).

код 30007

2990 лв.

Начин на употреба:
1- 2 капсули
приети сутрин.

60

дни

Левзеята, наричана още Маралов корен, е едно от най-ценните лечебни растения, познато от
хилядолетия в района на Алтай. Съществуват научни предположения, че именно на това растение се дължи уникалната издръжливост на войските на легендарния Чингис хан. Монголски
билкари наричат левзеята „Корен - Херкулес“ и вярват, че растението помага да доживеят до
100 години, като запазят до дълбока старост своята сила, бодър дух, издръжливост, бистър ум и
сексуална кондиция. Сибирските народи нарекли левзеята маралов корен, тъй като забелязали,
че сибирските елени(маралов елен) се хранели с корените на растението преди и по време на
размножителния период, което им давало невероятна сила и сексуална издръжливост.

В продукта на Dr. Nature се използва стандартизиран екстракт с максимална концентрация на активни вещества – 50% екдистерони. Именно на тях се дължи широкоспектърното действие на продукта - подпомагат организма на клетъчно ниво, като оказват
благоприятен ефект на много от системите, включително нервната, половата, имунната, сърдечно-съдовата и други. Екстрактът от
левзея увеличава работоспособността и адаптацията към стреса, като значително подобрява състоянието при проблеми с вегетативната нервна система. Продуктът се препоръчва при повишено физическо натоварване, като подпомага натрупването на мускулна
маса. Действа като мощен енергоген – дава сила и енергия както на активни спортисти, така и при нормални физически и психични
натоварвания.
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Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
Тежки физически и умствени натоварвания;
Умора, хронична умора, отпадналост;
Понижен имунитет;
Стрес;
Нервни разстройства – проблеми със съня, раздразнителност, депресия, промяна в
настроението, апатия;
Намалена сексуална активност;
Метаболитни проблеми с усвояването на белтъците и натрупване на мазнини;
Подкрепа при намаляване на телесното тегло;
Злоупотреба с алкохол и чернодробни увреждания.
опаковка за

Dr.Nature Червен Корейски Женшен - 60 капсули
Мощен адаптоген, източник на сила и енергия!

Всяка капсула съдържа: стандартизиран екстракт от червен корейски
женшен – 200 mg (20% женшеноиди).

код 30006

Енерготоници, адаптогени, кафе

1990 лв.

опаковка за

60

дни

Начин на употреба:
1 капсула сутрин по
време на хранене.

Прием на женшен се препоръчва за подпомагане при:
Промяна в условията на живот;
Тежко физическо и умствено натоварване;
Липса на тонус и енергия;
Хронична умора;
Възстановяване след боледуване;
Повишен стрес;
Понижен имунитет;
Нарушена памет и концентрация;
Полова слабост.
Важни изпитни сесии;
Червеният корейски женшен е „кралят на адапгоните“. Той се използва от векове
в народната медицина като чудесно средство за подпомагане здравето на цялия
организъм. Научното наименование на Червения корейски женшен е Panax ginseng,
произлизащо от гръцката дума панацея, което означава „лекува всичко.“ От всички
видове женшен, червеният корейски е един от най-проучваните и с много доказателства
за ефектвивността си.
Хилядолетната употреба на червения корейски жен шен като ценна и енергийна храна
се дължи на редица ползи за организма: подобрява работоспособността, особено при
повишено умствено и физическо натоварване, подобрява дишането и газообмена в белите
дробове, поддържа оптимална мисловна дейност, спомага за адаптиране към стрес
и различни по вид натоварвания на организма, подобрява паметта и концентрацията,
благоприятства при изпълнение на различни по трудност задачи, уеличава
възможностите за запомняне на нова инфомация, дава енергия и тонус на организма,
подпомага сексуалната функция, подобрява подвижността на сперматозоидите.

Жен-шен плюс - 60 капсули

код 30231

20

90

82

лв.

За по-добра физическа и умствена дейност!
Всяка капсула съдържа:
Сух екстракт от корен на жен-шен - опаковка за
80 mg; Витамин В6 - 0,466 mg.

20

дни

Начин на употреба:
3-6 капсули дневно,
приети сутрин с вода.

Dr.Nature Ашваганда Форте - 60 капсули

код 30026

2890 лв.

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.
опаковка за

60

дни

Всяка капсула съдържа 150 mg Sensoril® - патентован екстракт от листа и корени на
Ашваганда (Withania somnifera) (10% витанолиди, 32% олигозахариди, 0,5% витаферин А).
Sensoril® е стандартизиран и високонцентриран екстракт, защитен от редица американски и
международни патенти. Високата му ефективност е доказана от 14 независими, рандомизирани,
двойно-слепи, плацебо-контролирани клинични проучвания, които определят основните ползи
от прием на продукта:
Подпомага организма в адаптацията и преодоляването на стрес от различен характер;
Подобрява функциите на мозъка, когнитивните способности, фокуса и концентрацията;
Намалява нивата на кортизол и стрес;
Дава тонус и енергия;
Подобрява съня;
Ефективен при нервно изтощение;
За възстановяване след боледуване;
При понижен имунитет;
При тежки физически и психически натоварвания;
При липса на работоспособност;
При хормонален дисбаланс;
Забавя процесите на стареене;
При липса на работоспособност;
При хормонален дисбаланс;
Забавя процесите на стареене.

Корените на Ашваганда са известни в Индия и Близкия изток като мощен и ефективен адаптоген. Природен продукт, който
защитава организма и специално надбъбречните жлези при различни видове стрес (психически, биологичен, енергиен), умора
и изтощение.
Наред с това стимулира имунитета, повишава активността на белите кръвни клетки – макрофагите, подобрява фагоцитозата.
Оказва положително влияние на Т-лимфоцитите. При спортисти или физически натоварвания, влияе на производството на азотен
оксид, което подобрява издръжливостта и структурирането на мускулите. Стимулира хормоналната активност на щитовидната
жлеза като ускорява метаболизма и. Повишава хемоглобина, подобрява издръжливостта и физическите способности. Подобрява
сексуалната активност, подпомага организма в процесите на освобождаване на натрупани излишни течности.
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За енергия, тонус и добра памет!

Коензим Q10 плюс -150 капсули

Спрете процеса на стареене! Извор на вечна младост

ТОП продукт

Всяка капсула съдържа: магнезий - 45 mg; коензим Q10 - 50 mg; ниацин (никотинамид)
- 24 mg; витамин Е - 18.20 mg; пантотенова киселина - 9 mg; витамин В2 - 2.10 mg;
витамин В6 - 2.10 mg; витамин В1 - 1.65 mg; фолиева киселина - 300 µg; биотин - 75 µg;
селен - 55 µg; витамин В12 - 3.75 µg.
Начин на употреба:
Продуктите с Q10 се препоръчват за
1 капсула дневно преди
подпомагане при:
хранене, приета с поне 200
отслабнал имунитет;
мл вода (препоръчително
сърцебиене и сърдечни проблеми;
код 30430
сутрин).
прединфарктни и слединфарктни състояния;
хипертония;
00
повишен холестерол;
опаковка за 150 дни
лв.
безсъние, избухливост;
кожни проблеми;
допълнителна
13-15,
информация за стр. 77
възпалени венци, парадонтоза.
съставките
хронична умора, стресови ситуации;
мигрени;
при напреднала възраст и еднообразно хранене;
физически и психически натоварвания.
В нашите продукти ние използваме изключително чист, 100% естествен най-висококачествен Q10, добит от ферментацията
на дрожди (Kaneka), който е абсолютно идентичен със собствения Q10 на нашето тяло.
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Dr. Nature Коензим Q 10 - 30 капсули
Енергия и младост на най-достъпна цена!

код 30068

3100 лв.
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Всяка капсула съдържа:
Коензим Q10 – 40 mg.
опаковка за

30

дни

Начин на употреба:
1 път на ден по 1 капсула с чаша
вода (препоръчително сутрин).

Енерджи плюс - разтворими витамини - 20 таблетки
Енергия и сила всеки ден!

код 30239

15

90

лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 13-15

Начин на употреба:
1 таблетка дневно,
разтворена в 200 мл вода.
опаковка за

20

дни

Енергийна сила - 12 сашета

Модерна формула за бърз прилив на енергия и сила за ума и тялото!
Всяко саше съдържа: таурин - 20 mg; глюкоронолактон - 20 mg;
екстракт от жен-шен - 20 mg; екстракт от гуарана - 20 mg; биотин
- 25 μg; витамин В1 - 0,55 mg; витамин В2 - 0,7 mg; витамин В6 0,7 mg; витамин В12 - 1,25 μg; никотинамид - 8 mg; пантотенова
киселина - 3 mg; фолиева киселина - 100 μg; витамин С - 40 mg;
витамин Е - 6 mg; магнезий - 75 mg.

код 30737

1750 лв.

Vitar препоръчва за подпомагане при:
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.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 13-15

Начин на употреба:
1 саше дневно. Изсипва
се в устата без да се
разтваря в течност,
като се оставя да се
разтвори в устата.
опаковка за

12

дни
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Всяка ефервесцентна таблетка съдържа:
витамин С - 66 mg; ниацин - 18mg; витамин Е – 10 mg;
пантотенова киселина – 6 mg; витамин В6 – 2 mg;
витамин В2 – 1,6 mg; витамин В1 – 1,4 mg; фолиева
киселина – 0,2 mg; биотин – 0,15 mg; витамин В12 - 1μg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
активен начин на живот;
стрес;
авитаминоза;
вирусни заболявания;
хронична умора, отпадналост, вялост;
за жизненост и енергичност.

Фитнес кафе Антиоксидант мляно кафе 250 г - 35 дози по 7 г

код 103001

Енерготоници, адаптогени, кафе

3300 лв.

Фитнес кафе Антиоксидант съдържа: листа и връхчета от зелен чай, корени от джинджифил,
кори от плодовете на сладък и горчив портокал, кора от Цейлонска канела, корен от Женско биле,
корен от куркума, листа от Йерба Мате, семена от кардамон, листа от сладка и лютива мента,
натрошени семена и плодове от зелен анасон, екстракт от корени на Родиола розеа, сухи плодове и
семена от китайски звездовиден анасон, сушени семена от карамфил, листа от лимонова върбинка.
Те предоставят енергия на тялото, подкрепят метаболизма и предоставят силна антиоксидантна
защита. С неустоим италиански вкус - на висококачествените зърна от Арабика и Робуста.
ФИТНЕС КАФЕ ВИ ДАВА ВСИЧКО ТОВА: 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. Над 300% повече антиоксиданти от зеления
чай и над 150% повече антиоксиданти от черв. вино „Мерло“. Фитнес кафе е с мек лаксативен и
диуретичен ефект, който подпомага детоксикацията на тялото.

Cannabissimo - Гурме кафе с коноп - мляно кафе 250 г
Съдържа:
8% коноп (2,5mg CBD в 1 чаша кафе)
92% кафе (Арабика+Робуста)
Съчетайте вълшебния вкус на
ароматно кафе с невероятната
сила на CBD за подкрепа и
възстановяване на организма.
код 103006

4600 лв.
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Защо кафе със CBD?

Канабидиолът (CBD) е основното активно вещество
в индустриалния коноп (Cannabis Sativa L), чиято
главна функция е да поддържа хомеостазата
(баланса) в организма, оказвайки влияние върху
ендоканабиноидната му система, без да има
психотропно действие.

Основните ефекти на CBD: Непознат по сила противовъзпалителен ефект. Облекчава
състоянието при хронична болка. Помага при депресии, тревожност, безпокойство, посттравматичен
стрес. Релаксира нервната система, възстановява здравия и тонизиращ сън. Контролира нивата на
кръвната захар. Подпомага обмяната на липидите и намалява риска от проблеми на сърдечносъдовата система. Потиска растежа на ракови клетки. Възстановява функциите на червата и
дейността на храносмилателната система. Действа като мощен антиоксидант.

Dr.Nature Гуарана - 90 капсули

Истински прилив на тонус и енергия!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от гуарана (Paullinia опаковка за
cupana) (22% кофеин) - 400 mg.

2490 лв.

код 30478

69

90

лв.

дни

Начин на употреба: 1-2 капсули дневно, приети сутрин.

Прием на Гуарана се препоръчва за подпомагане при:
Тежки физически и психически натоварвания;
Забавен метаболизъм;
Умора, отпадналост, изтощение;
Силно умствено натоварване;
Липса на тонус и енергия;
Нарушена памет и концентрация.
Гуараната е вечнозелено растение, разпространено основно в джунглите на Южна Америка.
Заради съдържащите се в малките му червени плодове биологично активни вещества се
използва от хилядолетия като натурално средство за борба с умората и като източник на
енергия. Основните ползи от приема на висококачествен екстракт от Гуарана се свързват с
комплексното повлияване на енергийните нива и процеси в организма:
Дава прилив на енергия, тонус и жизненост;
Подкрепя организма при физическа и интелектуална активност;
Намалява чувството за умора и физическо претоварване;
Подпомага мозъчната функция;
Ускорява метаболизма и производството на енергия;
Повишава ефективността по време на тренировка;
Подобрява сексуалната активност;
Притежава силен стимулиращ ефект;
Подпомага адаптирането към стреса;
Спомага за редуциране на излишните телесни мазнини.

Гуарана - 250 таблетки

Прилив на суперенергия! Бъдете тонизирани и енергични без кафе!
Всяка таблетка съдържа: 400 mg екстракт от
гуарана, от които минимум 14 mg кофеин от опаковка за
гуарана, витамин С - 30 mg, магнезий - 20 mg.

85

дни

Начин на употреба:
2-3 пъти дневно по
1-2 таблетки с вода.
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Енерготоници, адаптогени, кафе

код 30008

90

Аюрведа - здраве от Индия

Здраве
от Индия!

88

Аюрведа е древно учение, индийска система за природна и холистична медицина, буквално означаваща "знание за живота".
Като всяка древна наука, знанията са предавани устно от десетки поколения мъдреци в Индия, докато не започва да се събира в текст преди около 5 хиляди години. Най-старите известни текстове на Аюрведа са Чарака Самхита, Сушрута Самхита
и Ащанга Хрудая. Тези текстове подробно описват въздействието на петте елемента, намиращи се в космическата система
- земя, вода, въздух, огън, пространство – върху нашата индивидуална система и излагат важността от поддържането на тези
елементи балансирани за здравословен и щастлив живот.
Част от развитието на това древно знание е свързано с комбинирането на лечебни растения, благодарение на които се повлияват редица проблеми и се предотвратява развитието на други.

Аюрведа - здраве от Индия

Deep Ayurveda е водеща аюрведа компания в Индия и лидер в билковата индустрия за здравеопазване, базирана в Мохали,
Пенджаб. Основана през 2007г, днес компанията се развива в няколко направления - Аюрведа лечение, Клинични изследвания и обучение, Производство на аюрведични продукти. Deep Ayurveda обединява традиционните знания със съвременната наука в разработването на автентични аюрведически билкови продукти за противодействие на предизвикателствата на
съвременния начин на живот. Компанията отговаря на всички международни и национални стандарти и се гордее с високотехнологичната си база за производство.
Благодарение на Грийн Мастър, от началото на 2018 г билковите продукти на Deep Ayurveda стават достъпни и за българските потребители.
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Ашваганда (Ashwagandha) - 40 капсули
ТОП продукт

Кралят на билките в Аюрведа
Всяка капсула съдържа: екстракт от Ашваганда (Withania somnifera) - 500 mg.

Аюрведа - здраве от Индия

Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
хронична умора;
стрес и нервно изтощение;
намалена работоспособност;
тежки физически и умствени натоварвания;
чести инфекции и боледуване;
възстановяване след химиотерапия;
повишени нива на холестерола и кръвната захар;
нарушено либидо;
промяна в условията на живот;
отслабена памет и нарушена концентрация;
тревожност;
слабост.

код 30601

90

2690 лв.

Начин на употреба:
2 капсули дневно.

опаковка за

20

дни

Ашваганда, известна още като „Индийски женшен“, е една от най-често
използваните билки в Аюрведа. Според Аюрведа, телата ни са „изтъкани“ от
храна. Хранителните вещества, които поглъщаме се метаболизират в енергия и
именно тази трансформация, силно повлиява нашите клетки, тъкани и органи. И
тъй като телата ни ежедневно се нуждаят от основни витамини, минерали и други
хранителни елементи, за да се поддържа деликатния физиологичен баланс, ние
не трябва да допускаме липса на ценни вещества. Според Аюрведа, Ашваганда е
високо ефективно средство за поддържането на този баланс.

Мумио (Shilajit) - 40 капсули
Кръвта на планината

ТОП продукт

Всяка капсула съдържа: екстракт от Мумио(Shilajit) - 500 mg.

код 30602

28

90

лв.

Аюрведа - здраве от Индия

Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
хронична или мускулна умора;
Начин на употреба:
обща слабост;
2 капсули дневно.
тежки физически и умствени натоварвания;
липса на енергия и издръжливост;
вирусни и бактериални инфекции;
алергии;
опаковка за 20 дни
хашимото;
заболявания на черния дроб и далака;
заболявания на храносмилателната система - язви, колити, гастрити;
хемороиди и разширени вени;
възпалителни заболявания;
сексуална дисфункция.
Мумиото е природен продукт с уникален състав. Съдържа 84 минерала в активна
йонна форма, благодарение на което оздравителното влияние върху човешкия
организъм е с максимален ефект. Съставът му е без аналог в природата - съдържа
30 макро и микро елемента, десет метални оксида, етерични масла, аминокиселини,
пчелна отрова, витамини от групата В. Благодарение на уникалния си състав, мумиото
има тонизиращо, болкоуспокояващо, укрепващо, противовъзпалително, антитоксично
действие и спомага за възстановяването на тъканите при регенерация.
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Куркума (Curcumin) - 40 капсули
Златното чудо, което лекува 600 болести
Всяка капсула съдържа екстракти от плодовете на:
екстракт от Куркума (Сurcuma longa) - 500 mg.

Аюрведа - здраве от Индия

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

код 30616

92

2990 лв.

Начин на употреба:
2 капсули дневно.

опаковка за

20

дни

Куркумата, известна също като „златната богиня“ се използва в индийските аюрведични
традиции, както и като важна съставка в традиционни ястия. Позната със своите
изключителни вкусови и ароматни качества, тя се прилага като средство за пречистване на
кръвта и подпомагащо кръвообращението. Както в Аюрведа, така и в китайската практика,
куркумата се използва предимно за лечение на възпалителни, стомашни, простудни
заболявания. Подсилва имунната система и мозъка, спомага за подобряването на кожата.
Елиминира естествените токсини от стомашно-чревния тракт, а също така има успокояващ
ефект при стомашни болки и инфекции. Поддържа нормалната функция на панкреаса и
нивата на кръвната захар.

Арджуна (ARJUN) - 40 капсли
Сърдечният тоник на Аюрведа

Всяка капсула съдържа: Екстракт от плодовете на Терминалия aрджуна
(Terminalia arjuna (4:1) (еквивалентно на 2000 mg Арджуна плодове, съдържа
танин NLT 12% отговарящо на 60 mg).
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
проблеми със сърдечно-съдовата система;
хипертония;
повишени нива на холестерола;
исхемична болест;
сърдечна недостатъчност;
подобрява функциите и възстановяването на черния дроб;
трудно зарастващи рани;
мощен антиоксидант.

2590 лв.

опаковка за

20

дни

Арджуна е част от „Златния списък на Аюрведа“. В древни източници за нея е
записано: „Ние намерихме растение, което прави чудеса, които е трудно да
си представим, че съществуват в действителност“. Арджуна е основният
сърдечен тоник в Аюрведа. Подобрява кръвообращението, дава сила на
организма, нормализира артериалното налягане, понижава нивата на холестерола
и триглицеридите, спомага за намаляване окислението на LDL. Подпомага
укрепването и функциите на черния дроб и подпомага възстановителните процеси
на чернодробната тъкан.

Аюрведа - здраве от Индия

код 30621

Начин на употреба:
2 пъти дневно
х 1 капсула.

Основно действие:
Поддържа здравословно кръвно налягане, нормална функция на сърцето,
стимулира сърдечно-дихателната издръжливост.
Подобрява потока на кръвта през коронарните артерии, намалявайки вероятността
за образуване на тромби и защитава сърдечните мускули.
Намалява нивата на липидите в кръвта и предотвратява втвърдявнето на
кръвоносните съдове, като намалява натрупването на липиди в артериите.
Подобрява помпената функция на сърцето.
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Трифала (Triyog Herbal) - 40 капсули
Всяка капсула съдържа екстракти от плодовете на:
Амилаки - 200 mg, Харитаки - 150 mg, Бибхитаки - 150 mg.

код 30609

Чудото на трите плода

1890 лв.

Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
детоксикация на храносмилателната система;
забавен метаболизъм;
Начин на употреба:
нарушена перисталтика;
2 капсули дневно.
лошо храносмилане;
запек, подут корем;
опаковка за 20 дни
хроничен запек;
нарушения във функциите на черния дроб.
Богатството от природни формули и билкови комбинации в Аюрведа за детоксикация,
възстановяване и подмладяване на тъканите е огромно, но най-ценена е Трифала комбинацията от трите плода чудо - Амилаки, Бибитаки, Харитаки. В Аюрведа се смята, че
ако един аюрведичен доктор(вайдя) знае как правилно да използва Трифала, той може да
излекува всяка болест.

2890 лв.

Всяка капсула съдържа: екстракт от Гудучи - 500 mg.
Начин на употреба:
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
2 капсули дневно.
артрит;
понижен имунитет;
ринит;
чести и повтарящи се инфекции;
диабет;
слабост, изтощение, треска;
опаковка за 20 дни
хепатит.
възстановяване след боледуване;
за ефективна детоксикация;
проблеми с храносмилателната система;
Гудучи е растение с удивително силна енергия. Наричат го „даващо живот“. Смята се, че
е пълно с божествен нектар и е една от най-силните расаяни. Гудучи мощно подкрепя
организма на различни нива, като наред с това дълбоко и ефективно го очиства от
токсини. Растението е мощен антиоксидант, предотвратява преждевременното остаряване,
поддържа имунната система, пречиства и подмладява организма. Укрепва сърцето и
тъканите, балансира всички системи и помага при редица заболявания.

Гудучи (Giloy) - 40 капсули

Аюрведа - здраве от Индия

Мощна детоксикация, енергия и силен имунитет

код 30603
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Уийтграс (Wheat grass) - 40 капсули
Пшенична трева - непознатата суперхрана

Всяка капсула съдържа:
екстракт от пшенична трева - 500 mg.

Начин на употреба:
2 капсули дневно.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
анемия;
детоксикация и защита от замърсявания и свободни радикали;
кожни проблеми;
заболявания на стомашно чревния тракт - гастрити, колити, язви, запек;
отслабен имунитет.
повишена киселинност в организма(алкализира кръвта);
разширени вени, хемороиди;
опаковка за 20 дни
проблеми с чернодробната функция;

код 30605

2890 лв.

Пшеничната трева е един от най-ценните източници на хлорофил, който оказва мощно
регенериращо действие на клетъчно ниво, спира развитието на патогенни бактерии, детоксикира
организма, енергизира тялото. Освен това пшеничната трева съдържа 20 аминокиселини,
стотици ензими, както и 90 от 102 възможни минерала, много витамини и други важни и ценни
хранителни вещества, поради което се приема като естествена „супер храна“.

Спирулина (Spirulina) - 40 капсули
Всяка капсула съдържа: спирулина на прах - 500 mg.

Начин на употреба:
2 капсули дневно.

Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
анемия;
лошо храносмилане и непълноценно хранене;
болезнена и нередовна менструация;
повишено тегло;
опаковка за 20 дни
възпалителни заболявания;
липса на енергия;
забавен метаболизъм;
понижен имунитет и чести заболявания.
повишен холестерол;

код 30606

2990 лв.

Спирулината е една от най-използваните суперхрани в Аюрведа. Представлява източник на
ценни хранителни вещества - съдържа 70% протеини, както и хлорофил, витамини от групата
В, витамин Е, желязо, бета-каротин и др. Поради високата си концентрация на бързоусвоими
хранителни вещества и високото съдържание на антиоксиданти по естествен начин се
противопоставя на стареенето. Приемът на Спирулина повишава издръжливостта и имунната
защита и се противопоставя на много заболявания.
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Аюрведа - здраве от Индия

За здраве и виталност

Гугул (GUGGAL) - 40 капсули
За добър липиден баланс

Всяка капсула съдържа: екстракт от Гугул (Commiphora mukul) - 500 mg.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
високи нива на холестерола и триглицеридите;
наднормено тегло;
затлъстяване;
артрит, остеоартрит, ревматоиден артрит;
атеросклероза.

код 30610

2690 лв.

Начин на употреба:
2 капсули дневно.
опаковка за

20

дни

Гугул е една от най-използваните аюрведични билки за регулиране на холестерола и телесното тегло.
Съдържащите се в нея гугулстерони понижават нивата на лошия холестерол. Те предотвратяват
натрупването на плаки върху стените на артериите, като по този начин предотвратяват развитието
на атеросклероза. Капсулите са отлично естествено средство за отслабване и поддържане на
здравословно тегло. Те съдържат съединения, които активират хормоните на щитовидната жлеза,
които от своя страна активират метаболизма и по този начин подпомагат управлението на теглото.

Диакюр (Diacure) - 40 капсули

Аюрведа - здраве от Индия

Помощ в борбата с диабета

код 30613
96

2790 лв.

Всяка капсула съдържа екстракти от: семена на Сминдух - 75 mg; семена на Петрокарпус - 75 mg;
плодове на Ямун - 50 mg; листа на Нийм - 50 mg; плодове на Амла - 50 mg; плодове на Горчив пъпеш
- 50mg; корени на Куркума - 50 mg; корени на Ашваганда - 50 mg; листа на Гудучи - 50 mg; корени на
бабини зъби - 50 mg; листа на Гимнема Силвестре - 50 mg.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
диабет;
2 капсули дневно.
преддиабетни състояния;
преодоляване на последствията от лечението на диабет;
опаковка за 20 дни
нарушения във въглехидратната обмяна;
повишени нива на холестерола и триглицеридите.
Специалната аюрведична комбинация Диакюр наред с основния си ефект за регулиране стойностите
на кръвната захар, ще ви помогне за намаляване на специфични симптоми за диабета като често
уриниране, преяждане, засилено чувство за жажда, суха и сърбяща кожа. Влиянието върху нивата на
холестерола и триглицеридите води до значително намаляване на риска от проблеми със сърдечносъдовата система.

Обезит (Obesit) - 40 капсули
За регулиране и контрол на теглото

код 30612

2690 лв.

Всяка капсула съдържа екстракти от: смола на Гугул - 100 mg; Трифала [плодове от сем.
Миробланови (Бибитаки 33,3%, Амалаки 33,3%, Харитаки 33,3%)] - 100 mg; Кимион - 100 mg;
Закръглен циперус - 50 mg; Читрак - 50 mg; Пунарвана - 50 mg; сухи плодове на Ашока - 50 mg.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
наднормено тегло;
2 капсули дневно.
затлъстяване;
опаковка за 20 дни
забавен метаболизъм;
повишен холестерол.
Обезит е ефективна аюрведична комбинация, която стимулира естествения процес на отслабване
и изгаряне на излишните мазнини. Активира метаболизма, потиска апетита, чувството за глад и
желанието за консумиране на сладки храни. Понижава високите нива на холестерола, подобрява
храносмилането, пречиства и тонизира тялото.
Затлъстяването може да доведе до сериозни хронични заболявания като диабет, високо кръвно
налягане, коронарна артериална болест, коронарна васкуларна болест, сърдечен пристъп, сърдечна
недостатъчност, нарушена бъбречна функция, инсулт и др.

За ефективна редукция на теглото

Всяка капсула съдържа: екстракт от Гарциния Камбоджа (Garcinia cambogia) - 500 mg.

код 30611

2690 лв.

Начин на употреба:
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
2 капсули дневно.
хипертония;
наднормено тегло, затлъстяване;
заболявания на сърдечноповишен холестерол и триглицериди;
съдовата система.
опаковка за 20 дни
повишена кръвна захар;
диабет;
Гарциния се използва от хилядолетия за борба с излишните килограми и затлъстяването. Активните
вещества насърчават специфични метаболитни реакции, в резултат на които тялото използва поголямо количество енергия от обичайното, което води до намаляване на мазнините и контрол на
теглото. Garcinia cambogia стимулира окисляването на липидите и складираните въглехидрати,
в резултат на което се постигат по-ниски кръвни нива на холестерола и липидите. Това подкрепя
функциониране на сърдечно-съдовата система и доброто състояние на сърцето.
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Гарциния (Garcinia) - 40 капсули

Нийм (NEEM) - 40 капсули
Горчивият тоник на Аюрведа

код 30607

2190 лв.

Всяка капсула съдържа: екстракт от Нийм
Начин на употреба:
(Azadirachta indica) - 500 mg.
2 капсули дневно.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
проблемна кожа и възпалителни заболявания на кожата;
слаб имунитет;
акне;
диабет;
псориазис;
автоимунни заболявания;
алергии;
инфекции.
опаковка за 20 дни
възпалителни заболявания на дихателната система;
Нийм е една от основните билки в аюрведичната медицина. В Индия растението е известно
с различни имена – Свято дърво, Лек за всичко, Природна аптека и Панацея. Има
кръвопречистващи, антихелминтни, антигъбични, антидиабетни, антибактериални,
антивирусни свойства. Традиционно се използва за пречистване на кръвта, черния дроб
и подпомагане на имунната система. Изключително ефективност има при редица кожни
заболявания, като повлиява положително кожния метаболизъм.

Ливърклиър (Livclear) - 40 капсули

Аюрведа - здраве от Индия

Мощна подкрепа за черния дроб

код 30608
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2390 лв.

Всяка капсула съдържа екстракти от: надземната част на Чанка пиедра - 50 mg; плодове
на Брихати - 50 mg; Пикрориза куроа - 50 mg; надземната част на Пунарвана - 50 mg; листа
на Индийска Ехинацея - 75 mg; корени на Синя жлъчка - 50 mg; листа на Шарпунка - 50 mg;
цветове на фалшива маргаритка - 50 mg; листа на Нийм - 50 mg; листа на Гудучи - 50 mg.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
проблеми и заболявания на черния дроб; хроничен запек;
2 капсули дневно.
повишена киселинност;
повишен холестерол и триглицериди;
кожни проблеми.
злоупотреба с алкохол и лекарства;
опаковка за 20 дни
възпалителни заболявания;
Капсулите Ливърклиър съдържат едни от най-значимите аюрведични билки за детоксикация
и подкрепа на черния дроб. Предотвратяват мастната инфилтрация (прекомерно отделяне на
липиди, триглицериди и др.) в чернодробните клетки, защитават от увреждания индуцирани
от алкохол и лекарства, стимулират жлъчния поток. Действа благоприятно при диабет,
камъни в бъбреците, нарушено храносмилане, запек и др. Доставя мощни антиоксиданти,
предотвратяватщи възпалителните процеси и подкрепящи имунитета.

Артро (Arthro) - 40 капсули
Без болки в ставите и костите

Всяка капсула съдържа: Гугул - 100 mg; Ниргунди - 100 mg; семена на Сминдух - 50 mg;
корени на Ашваганда - 50 mg; надземната част на Цикус - 50 mg; корени на Джинджифил
- 50 mg; корени на Сиамски Джинджифил - 50 mg; надземната част на Пунарвана - 50 mg.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
артрит, остеоартрит;
усещане за скованост, сковани стави;
болки в ставите и костите;
остеопороза;
болки в гърба;
спондилит.

код 30614

2590 лв.

опаковка за

20

дни

Начин на употреба:
2 капсули дневно.
Артритните заболявания причиняват болки, подуване, скованост в ставите, както и предизвикват
трайни ставни увреждания. Артро от Deep Ayurveda е високоефективна формула за борба с
болките и възпаленията в стави и кости. Подкрепя имунитета, подпомага организма в борбата с
подагра, гръдна и коремна болка, мигрена, синузит и различни възпалителни процеси.

Неврокеър (Nervocare) - 40 капсули
Всяка капсула съдържа екстракти от: листа на Бакопа -100 mg; Тагар - 100 mg; корени на
Блатен Аир - 100 mg; семена на Ашваганда - 100 mg; Индийски нард - 50 mg; семена и плодове на
Целаструс - 50 mg.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
психическа и умствена умора;
нервност;
2 капсули дневно.
нарушен и непълноценен сън;
тревожност и безпокойство;
опаковка за 20 дни
нарушена концентрация.
раздразнителност;
стрес;

код 30615

2590 лв.

Капсулите Nervocare подобряват функционирането на мозъчните нерви, което на свой ред води
до успокояване и релаксиране на организма. Подкрепят паметта, подобряват концентрацията,
насърчават интелекта и умствените функции. Релаксирайки нервната система, Nervocare
предпазва от заболявания на сърдечно-съдовата, храносмилателната системи и кожата.
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За релаксирана нервна система

Урокеър хърбъл (Urocare Herbal) - 40 капсули
За здрави бъбреци и отделителна система

код 30617

2690 лв.

Всяка капсула съдържа екстракти от: корени на Пунарнава - 100 mg; надземната част на
Бабини зъби - 100mg; надземната част на Варуна - 50 mg; надземната част на Палаш - 50 mg;
надземната част на Моринга - 50 mg; надземната част на Албиция - 50 mg; кора на Куркума
Начин на употреба:
- 50 mg; корени на Нийм - 50 mg.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
2 капсули дневно.
повишен креатинин;
проблеми с бъбреците;
повишена пикочна киселина;
нарушени бъбречни функции;
проблеми и възпаления на пикочните пътища; подагра.
опаковка за 20 дни
камъни и пясък в бъбреците;
Капсулите Urocare Herbal са ефективна аюрведична формула, която действа като
подмладяващ тоник за бъбреците и надбъбречните жлези. Подкрепят функциите на
отделителната система, поддържат нивата на креатинин и пикочна киселина в здравословни
граници. Наред с детоксикиращия ефект, билковата комбинация подкрепя пречистването
на кръвта и лимфата.

Трибулус (Gokhshur) - 40 капсули

Аюрведа - здраве от Индия

За здрава отделителна система и сексуален комфорт

код 30618
100

2390 лв.

Всяка капсула съдържа: екстракт от Трибулус (Gokhshur) - 500 mg.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
бъбречни заболявания;
понижено либидо;
2 капсули дневно.
заболявания на уринарния тракт;
заболявания на простатата;
камъни в бъбреците;
хипертония, повишен
опаковка за 20 дни
еректилна дисфункция;
холестерол.
Капсулите Трибулус действат като природен подмладяващ тоник за уринарния тракт
и половата система. Охлаждащата и подхранваща билка успокоява мембраните на
пикочните пътища, като същевременно стимулира здравия поток на урината. Спомага
за поддържането на правилната функция на бъбреците, пикочния мехур и простатата.
Като естествен диуретик, капсулите са изключително ефективни в отстраняването на
песъчинки и камъни от бъбреците, лечението на инфекции на пикочните пътища и други
заболявания на уринарния тракт. Трибулус е природен афродизиак и като такъв тонизира
мъжката репродуктивна система, насърчавайки мъжествеността, а също така спомага за
здравословното производство на сперматозоиди.

Вигора М (Vigora M) - 40 капсули
Натурален афродизиак от Аюрведа

Всяка капсула съдържа екстракти от: листа на идийски Аспарагус - 100 mg; корени на
Ашваганда - 100 mg; корени на Трибулус(Бабини зъби) - 75 mg; корени на Женшен - 50 mg;
листа на Каунч - 50 mg; листа на Хигрофила - 25 mg; корени на Видариканд - 25 mg; плодове
на Индийско орехче - 25 mg; листа на Хлорофитум - 25 mg; Шуда Шилажит - 25 mg.

код 30619

3590 лв.

Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
нарушени сексуални функции;
2 капсули дневно.
преждевременна еякулация;
олигоспермия;
опаковка за 20 дни
понижено либидо.
Vigora-M е специална аюрведична комбинация, предназначена за подобряване на състоянието при
проблеми, свързани с мъжката сексуалност. Снема стреса, поддържа тялото и ума. Съдържащите се
хлорофитум, шуда шилажит и индийско орехче се смятат за расаяна, поради своите подмладяващи
свойства, благодарение на което подобряват цялостното здраве. Комбинацията притежава
противовъзпалителни, антибактериални, антиоксидантнти и имуностимулиращи свойства.

За истински женски комфорт

Всяка капсула съдържа екстракти от: кора на Ашока - 100 mg; плодове на Шатавари - 100 mg;
надземната част на Пъстра бахуния - 50 mg; кора на Лодхра - 50 mg; надземната част на Бабини зъби 50mg; надземната част на Пунарвана - 50 mg; корени на куркума - 50 mg; корени на Женшен - 50 mg.
Deep Ayurveda препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
левкорея;
менструални нарушения;
2 капсули дневно.
нервност и раздразнителност;
менструални болки
понижено либидо.
хормонален дисбаланс;
опаковка за 20 дни
предменструален синдром(ПМС);

код 30620

2890 лв.

Капсулите Фемикеър съпорт представляват натурална подкрепа за женския организъм, оказват
балансиращо и ревитализиращо действие върху женската репродуктивна система. Поддържат
хормоналния баланс, балансират нервната система, стимулират възстановяването и издръжливостта
при стрес.
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Фемикеър съпорт (Femcare suport) - 40 капсули

Медицински гъби за здраве!
Микотерапия
(фунготерапия) лечение
с медицински гъби
Гъбите (фунги) са самостоятелен биологичен клас намиращ се между растителния и животинския свят. Досега са описани 1.5
милиона вида, което е едва 10% от наличните на планетата. Делят се на низши – микота и висши – аско и базидиомицети, които са
над 14 000 вида. Над 2000 от тях са ядливи, а около 700 притежават лечебни свойства. 50-60 от последните имат подчертано силно
биологично въздействие и се наричат медицински (витални) гъби. Приблизително половината от тях са в комерческо производство
и от тях се изработват хранителни добавки, лекарства (антибиотици и други фармацевтични препарати), козметични средства и
имунопротектори. От 1972 г. лечебните гъби се култивират в т.н. „гъбни ферми“ в Китай, Япония и САЩ основно. Продукцията има
сертификати за добра производствена и медицинска практика и за органично производство.

Витални гъби

Тези гъби са източник на силно биологично активни вещества. В състава им присъстват полизахариди от алфа и бета
– глюканен тип, антиоксиданти, ензими, фитонциди, каротиноиди, фосфолипиди, стероиди, терпаноиди, витамини,
минерали, соли, олигоелементи, флаваноиди и сяросъдържащи съединения. Имат подчертано силно имуномодулиращо
действие.
Засега нямат юридически статут на лекарствени средства, но подпомагат цялостно официалната медицинска практика и са
съвместими със съвременната фармакология. Всяка една от тях особено силно действа на дадена тъкан, орган, система или
клетки и притежават подчертан синергизъм при едновременното им използване. Науката, която изучава лечебните им свойства
се нарича Микотерапия (фунготерапия).
На вашето внимание в този каталог предлагаме професионално подбран набор от най-мощно и доказано действащите медицински
гъби - в моно и в комбинирани формули, базирани на опита ми като дългогодишен консултант по микотерапия!
Д-р Милен Христов МД
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ЧАГА - 60 капсули x 555 mg
Гъбата на безсмъртието!

код 30319
опаковка за

3990 лв.
30

дни

Съдържание на полизахариди
в ЧАГА > 30%

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
нарушения в храносмилането, стомашна язва, стомашен рак;
рак на белите дробове, гърдата и матката;
всякакъв туморен растеж;
диабет;
грип;
артрит;
гъбички и кожни заболявания;
помага при хипертония, нормализира сърдечния ритъм, облекчава отоци,
понижава стреса;
действа адаптогенно, антиоксидантно, имуномодулиращо, противовъзпалително,
противовирусно.
Знаете ли, че...
В Сибир наричат гъбата Чага „Кралицата на билките“, „Гъба на безсмъртието“ и „Дар
от боговете“. В Китай я възприемали като „Цар на растенията“/макар че гъбата не е
растение/, а за японците тя била „Диамантът на гората“. Считало се, че с нея може да се
излекува всичко. Обикновено гъбата Чага започва растежа си върху наранен участък от
кората на жълта или бяла бреза. Достигането до ефективна зрялост продължава около
20 години.
Различни проучвания са установили, че консумацията на гъба Чага осигурява защита
от оксидативно увреждане на ДНК на човешки лимфоцити. Чагата е сигурен залог,
когато става въпрос за създаване на общо чувство за благосъстояние, увеличаване
продължителността на живота, забавяне признаците на стареене.
Начин на употреба:
2 пъти дневно х 1 капсула (профилактичен прием).
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Всяка капсула съдържа:
400 мг висококачествен стандартизиран екстракт
от плодното тяло на гъбата Чага (Inonotus obliquus).

ТОП продукт

Съдържание на полизахариди:
рейши> 30%, шиитаке>30%, майтаке>30%,
кордицепс> 20%, кориолус > 20%,
агарикус>40%, херициум> 15%

Мегавитал комплекс

60 капсули x 530 mg

7 гъби + антиоксиданти

Всяка капсула съдържа: рейши - 50mg; шиитаке - 50mg; майтаке - 50mg; кордицепс - 50mg;
кориолус - 50mg; агарикус - 50mg; херициум - 50mg; витамин С - 50mg; селен - 30μg; цинк - 6,8mg.

код 30301

3990 лв.

ТОП продукт

Начин на употреба:
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
2 пъти на ден по 1-3 капсули преди
при срив в имунната система;
хранене. Не се препоръчва за деца,
съпътстваща терапия при болни от рак;
бременни и кърмещи.
за подпомагане на организма при химио- и лъчетрапия;
като общоукрепващо средство;
подобрява сърдечно-съдовата, храносмилателната, отделителната и кръвоносната системи;
нормализира хормоналния баланс;
опаковка за 30 дни
за регулиране стойностите на кръвната захар, кръвното налягане
и нивата на холестерола и триглицеридите.
80% MAITAKE
20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди в Майтаке > 30%

Майтаке плюс

60 капсули x 555 mg

с Мегавитал комплекс

Витални гъби

Всяка капсула съдържа: майтаке - 361 mg; рейши - 11 mg; шиитаке - 11 mg; кордицепс - 11 mg;
кориолус - 11 mg; агарикус - 11 mg; херициум - 11 mg; витамин С - 11 mg; селен - 6,8 μg; цинк - 1,5 mg.

код 30304
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3990 лв.

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
като съпътстваща терапия при раково болни (рак на гърдата,
2 пъти на ден по
панкреаса, кожата, стомаха, черен дроб; простатна жлеза);
1-3 капсули преди
при отслабена имунна система (гъбични, бактериални, вирусни инфекции) хранене.
Не
се
регулира хормоналния баланс;
препоръчва за деца,
регулира мазнините и теглото;
бременни и кърмещи.
регулира нивото на кръвната захар (при диабет);
опаковка за 30 дни
има положително действие при остеопороза;
подобрява състоянието при хепатит и заболявания на черния дроб(хепатопротектор);
подобрява дейността на сърдечно-съдовата система; снижава високото кръвно налягане.

80% REISHI
20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди в Рейши > 30%

код 30303
опаковка за

3990 лв.
30

дни

Рейши плюс

60 капсули x 555 mg
с Мегавитал комплекс

Всяка капсула съдържа: рейши – 361 mg; шиитаке – 11 mg; майтаке – 11 mg; кордицепс – 11 mg;
кориолус – 11 mg; агарикус – 11 mg; херициум – 11 mg; витамин С – 11 mg; селен – 6,8 μg; цинк – 1,5 mg.
заболявания на сърдечно-съдовата система;
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
алергии, астма и бактериални и вирусни
нарушени функции на имунната система и съпътстваща
заболявания;
терапия при болни от рак (стомах, черен дроб, бял дроб,
язва, гастрит;
кожа), и при заболявания предизвикани от радиация;
облекчава болките в ставите, костите и
нарушени адаптационни способности на организма,
мускулите;
хронична умора, слаби нерви, страх, безпокойство,
действа против сгъстяването на кръвта и
нарушен сън и др;
подобрява кръвната циркулация;
подпомага всички тъкани, органи и системи в организма,
единствено рейши увеличава силата на духа и
както и при остри и хронични и дегенеративни
позитивната емоционална настройка.
заболявания;
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3
възстановяване след тежки операции или заболякапсули,
за предпочитане 30 мин преди храна. Не
вания;
се препоръчва за деца, бременни и кърмещи.

код 30302
опаковка за

3990 лв.
30

дни

Кордицепс плюс

60 капсули x 555 mg
с Мегавитал комплекс

Всяка капсула съдържа: кордицепс - 361 mg; рейши - 11 mg; шитаке - 11 mg; майтаке -11 mg; кориолус
- 11 mg; агарикус - 11 mg; херициум - 11 mg; витамин С - 11 mg; селен - 6,8 μg; цинк - 1,5 mg).
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
подпомага дейността и функциите на черния дроб
проблеми с дихателната (пневмонии, възпалителни
- хепатопротектор;
процеси, емфизем и др.), кръвоносната, отделителповишава либидото;
ната системи (особено при възпалителни процеси
подпомага
опорно-двигателния
апарат
на бъбреците и уринарния тракт);
(ревматизъм) и сърдечно-съдовата система
туморни заболявания (бели дробове, простата,
(стенокардия, инфаркт, атеросклероза);
мозъка, кръвта и лимфата);
ефективна при синдром на умората, повишава
подкрепя организма при химио- и лъчетерапия;
работоспособността и мускулния тонус.
подпомага имунната система и общата детоксиНачин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули
кация на организма (чисти кръвта и лимфата);
преди хранене. При първи симптоми на грип или
действа като мощен природен антибиотик
простуда, дозата се повишава до 6-8 капсули дневно.
(ефективен при вирусни и бактериални инфекции);
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80% CORDYCEPS
20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди в Кордицепс > 20%

ТОП продукт

80% SHIITAKE
20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди в Шиитаке > 30%

Всяка капсула съдържа: шиитаке – 361 mg; рейши - 11 mg;

майтаке – 11 mg; кордицепс – 11 mg; кориолус – 11 mg; агарикус
– 11 mg; херициум – 11 mg; витамин С – 11 mg; селен – 6,8 μg;
Цинк – 1,5 mg).

код 30305

3990 лв.

Шиитаке плюс

60 капсули x 555 mg

с Мегавитал комплекс
Начин на употреба: 2 пъти
на ден по 1-3 капсули преди
хранене. Не се препоръчва
за деца, бременни жени
и кърмещи. Да не се
употребява едновременно
с
аспирин,
синтром
и при склонност към
кръвотечение!

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
при понижен имунитет и тежки заболявания;
има антитуморно действие;
намалява вискозитета на кръвта и подобрява циркулацията;
действа при автоимунни и системни заболявания;
подпомага при психично и стресово напрежение;
регулира стойностите на холестерола, триглицеридите, кръвната захар и кръвното налягане;
подобрява функциите на стомаха, храносмилатената и сърдечно-съдовата системи и действа
като хепатопротектор;
опаковка за 30 дни
облекчава мигрената и главоболието;
облекчава болките при ревматизма.

Шиитаке - 180 капсули
Немска формула!

Витални гъби

Всяка капсула съдържа: шиитакe – 380 mg, цинк - 1 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
съпътстваща терапия при тежки здравословни проблеми;
при химиотерапия;
проблеми на органите на храносмилателната система;
хипертония, повишен холестерол, атеросклероза;
вирусни и инфекциозни заболявания;
артрити, ревматизъм.

код 30508
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7490 лв.

Начин на употреба:
2-3 капсули три пъти
дневно с поне 1 чаша
вода 10-15 минути
преди хранене.
опаковка за

30

дни

Гъбата шиитаке се счита за чудотворна в Китай и Япония поради лечебните си свойства.
Обогатената с цинк формула допълнително стимулира имунната система и подсилва
действието на гъбата.

Камфорова гъба

ТОП продукт

60 капсули x 555 mg

Всяка капсула съдържа:
екстракт от Камфорова
гъба (Antrodia cinnamomea)
– 400 mg.

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за
предпочитане 30 мин преди
храна. Не се препоръчва за
деца, бременни и кърмещи.

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
профилактика на всякакви видове рак;
облекчава състоянието в крайните стадии на рак;
действа при отоци и изливи във вътрешните органи и в белия дроб;
подобрява общото състояние и апетита;
стабилизира работата на храносмилателната система;
чисти кръвта, детоксикира черния дроб;
подобрява работата на бъбреците.

код 30307

4590 лв.

15

дни

Камфоровата гъба е известна още като „гъба Ин-Ян“, „Цар на
лекарствата“, „Червена камфорова гъба“. Тя е реликтен вид – среща
се само в Тайван. Расте само върху определен вид камфорово
дърво, само в няколко строго обособени райони. По данни на
китайските лекари работещи с нея, тя е 10 пъти по-силна от другите
противоракови гъби. Това е и най-скъпоструващата гъба в света.
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опаковка за

Аурикулария

60 капсули x 555 mg

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за
предпочитане 30 мин преди
храна. Не се препоръчва за
деца, бременни и кърмещи.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
тромби;
инфаркт;
опаковка за 15 дни
атеросклероза;
мигрена;
шум в ушите и проблем с кръвоснабдяването,
подпомага за намаляване на холестерола и регулиране на кръвното налягане;
ракови заболявания на кожата, простатата и съединителната тъкан;
наднормено тегло и хемороиди.

Всяка капсула съдържа:
екстракт от Аурикулария
(Auricularia auricula-judae) 400 mg.

код 30308

3990 лв.

Копринус

60 капсули x 555 mg

Витални гъби

Всяка капсула съдържа:
екстракт от Копринус
(Coprinus comatus) – 400 mg.

код 30309
108

3990 лв.

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули,
за предпочитане 30 мин
преди храна
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
диабет I и II тип;
опаковка за 15 дни
атеросклероза и проблем с оросяването;
лошо храносмилане и нарушена микрофлора;
хемороиди, възпаления;
инфаркт и проблеми на кръвоносните съдове и сърдечния ритъм;
алкохолизъм и подагра.

Кориолус

60 капсули x 555 mg

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна. Не
се препоръчва за деца, бременни и
кърмещи.
опаковка за 15 дни
Dr. Nature препоръчва за подпомагане 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,
ревматизъм и др;
допринася за подобрявване при язва на стомаха и дванадесетопръстника,
възпаление на червата и др.

Всяка капсула съдържа:
екстракт от кориолус (Coriolus
Versicolor) – 400 mg.

код 30310

3990 лв.

Aгарикус блазеи

60 капсули x 555 mg

код 30311

3990 лв.

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за
предпочитане 30 мин преди храна.

опаковка за 15 дни
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
съпътстваща терапия на раково болни (гърди, яйчници, черен дроб,
простата, кожа, стомах, черва, мозък, левкемия, метастази);
намалява страничните ефекти от химио- и лъчетерапия;
помага при автоимунни заболявания (мултиплена склероза, атопичен
дерматит, автоимунен тиреоидит, полиартрит, склеродермия);
помага за подобряване при проблеми на стомашно-чревния тракт
(гастрит, язва, проблеми с панкреаса, хепатит);
помага за подобряване при проблеми на дихателна система (бронхит,
астма, алергия), пикочо-половата система, диабет, високо кръвно
налягане, сърце;
помага при хронична умора, изтощение, отпадналост и др.
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Всяка капсула съдържа:
екстракт от агарикус блазеи
(Agaricus blazei) – 400 mg.

Херициум

60 капсули x 555 mg
Всяка капсула съдържа:
екстракт
от
херициум
(Hericium erinaceus) – 400 mg.

код 30312

3990 лв.

Начин на употреба:

2 пъти на ден по 2 капсули, за
предпочитане 30 мин преди храна

опаковка за 15 дни
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
проблеми на нервите (полиневропатия, Алцхаймер, мултиплена склероза);
състояние на депресия, безпокойство, страх;
рак - предимно на храносмилателните органи (стомах, хранопровод, черва,
панкреас);
при химиотерапия за намаляване на страничните ефекти;
при възпаления и язви по целия храносмилателен тракт (лигавиците по стомаха
и хранопровода;
проблеми с червата и чревната флора, киселини, рефлукс, гастрит, колит,
панкреатит, болест на Крон, хемороиди, нарушено храносмилане и наднормено
тегло.

Кардио комплекс

60 капсули x 555 mg

Витални гъби

За здраво сърце и кръвоносна система!

код 30313

3990 лв.
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Всяка капсула съдържа:
екстракт от рейши( Ganoderma lucidum) - 100 mg, екстракт от копринус (Coprinus
comatus) – 100 mg, екстракт от шиитаке ( Lentinula edodes) – 60mg, екстракт от
кордицепс ( Cordyceps sinensis) – 60 mg, екстракт от майтаке (Grifola frondosa)60 mg, екстракт от агарикус блазеи ( Agaricus blazei) - 20 mg.
Начин на употреба:
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
2 пъти на ден по 2 капсули,
високо кръвно налягане;
за предпочитане 30 мин
исхемична болест на сърцето, ритъмни нарушения;
преди храна
профилактика на инфаркт, хеморагичен инсулт и
атеросклероза;
предотвратява образуването на тромби;
опаковка за 15 дни
подобрява състоянието на кръвоносните съдове и
поддържа нормалното ниво на холестерол в кръвта.

Брейн комплекс

60 капсули x 555 mg

За здрава нервна система, добра памет и кръвооросяване!

код 30314

3990 лв.

Всяка капсула съдържа:
екстракт от херициум ( Hericium erinaceus) - 200 mg, Екстракт от рейши ( Ganoderma
lucidum) - 100 mg, екстракт от кордицепс ( Cordyceps sinensis) – 60 mg, екстракт от
шиитаке ( Lentinula edodes) – 40 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули,
лошо кръвооросяване на мозъка;
за предпочитане 30 мин
загуба на памет; старческа деменция;
преди храна
болест на Алцхаймер, мултиплена склероза;
дезориентация, безсъние, разсеяност;
опаковка за 15 дни
мигрена;
нервно напрежение.

Гастро комплекс

60 капсули x 555 mg

За здрава храносмилателна система!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от херициум ( Hericium erinaceus) - 200 mg, екстракт от копринус (Coprinus
comatus) – 50 mg, екстракт от кориолус (Coriolus Versicolor) – 50 mg, екстракт от рейши
( Ganoderma lucidum) - 40 mg, екстракт от шиитаке ( Lentinula edodes) – 40 mg, екстракт
от агарикус блазеи ( Agaricus blazei) – 20 mg.

3990 лв.

Начин на употреба:

2 пъти на ден по 2
капсули, за предпочитане
30 мин преди храна

опаковка за

15

дни
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код 30315

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

Превент комплекс
60 капсули x 555 mg

За нормални нива на кръвната захар!

код 30316

3990 лв.

Всяка капсула съдържа:
екстракт от копринус (Coprinus comatus) – 200 mg, екстракт от майтаке (Grifola
frondosa)- 60 mg, екстракт от рейши( Ganoderma lucidum) - 60 mg, екстракт от
шиитаке ( Lentinula edodes) – 60 mg, екстракт от кордицепс ( Cordyceps sinensis) –
20 mg.
Начин на употреба:
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
2 пъти на ден по 2 капсули,
повишени стойности на кръвната захар;
за предпочитане 30 мин
диабет, диабетна полиневропатия;
преди храна.
нарушена функция на панкреаса и черния дроб.
опаковка за 15 дни

Киндер комплекс

60 капсули x 555 mg

За силен детски имунитет!

Витални гъби

Всяка капсула съдържа: екстракт от агарикус блазеи (Agaricus blazei) – 150 mg,
екстракт от кордицепс (Cordyceps sinensis) – 150 mg, екстракт от агарикус биспорус
(Agaricus bisporus) - 100 mg.

код 30317
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3990 лв.

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

опаковка за

30

дни

Начин на употреба:
Деца от 2 до 6 години - 2 пъти на
ден по 1 капсула;
деца от 7 до 12 години - 2 пъти на
ден по 2 капсули, за предпочитане
30 мин преди храна.

Алерджи комплекс

60 капсули x 555 mg

С мощно антиалергично действие!

код 30318

3990 лв.

Всяка капсула съдържа:
екстракт от рейши( Ganoderma lucidum) - 200 mg, екстракт от шиитаке (Lentinula
edodes) – 60 mg, екстракт от агарикус блазей ( Agaricus blazei) – 60 mg, екстракт от
кордицепс (Cordyceps sinensis) – 30 mg, екстракт от херициум (Hericium erinaceus) - 30
mg, екстракт от майтаке (Grifola frondosa)- 20 mg,
опаковка за 15 дни
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
алергии;
Начин на употреба:
бронхиална астма;
2 пъти на ден по 2 капсули, за
автоимунни заболявания - мултиплена склероза,
предпочитане 30 мин преди
системен лупус еритематозус, склеродермия,
храна.
полиартрит, енцефалопатия и др.

Германор 132

60 капсули x 555 mg

код 30306

39

90

лв.

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 1-2 капсули, след хранене, с вода. Не се препоръчва за деца, бременни и
кърмещи.
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Витални гъби

Супер антиоксидант

Всяка капсула съдържа: Специфичен биоактивен комплекс (Шиитаке (екстракт от
Lentinula edodes) > 25%; Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) >25%; Рейши (екс тракт от
Ganoderma lucidum) > 40% богат на бета-глюкани, аминокиселини, природен органичен
германий, витамини, РНК и др.) и 144 mg - Вит С.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
оксидативен стрес;
понижен имунитет;
канцерогенни проблеми;
хронична умора;
опаковка за 30 дни
артритни заболявания;
алергии;
сърдечна недостатъчност;
атеросклероза;
проблеми на кръвоносната система;
след прекарани заболявания;
хипертония;
работа в замърсена и вредна работна
химио и лъчетерапия;
среда.

Български билки за здраве!

Царски билки, Златно чудо

Серията Царски билки е създадена от маг.фарм. Никола Мангалджиев
като резултат от почти 50 годишния му опит за подобряване и
възстановяване на човешкото здраве с природни продукти и следвайки
древния принцип „Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството
бъде твоята храна“.
Всеки продукт е изграден от три компонента - пчелен мед, специален комплекс от Златен корен и Гинко билоба и букет от
лечебни растения за подобряване функциите на конкретна система или орган в човешкото тяло. Течната форма на продуктите
ги прави лесно и бързо усвоими, а мекото действие на специално подбраните билкови екстракти гарантира ефективна грижа
за човешкия организъм.
Пчелният мед доставя повече от 400 биологично активни вещества, като същевременно представлява естествен и напълно
безвреден консервант за продукта.
Най-важният компонент във всяка Царска билка е специалният Rhodiola&Ginkgo complex, съдържащ квинтесенция от Златeн
корен (Родиола розеа) и Гинко Билоба. Златният корен е растение с уникални способности за възстановяване и подобряване
на човешкото здраве. Той активира основната адаптогенна ПНЕИ система в организма, включваща Психика, Нервна
система, Ендокринна система и клетъчни хормони и Имунна система, поради което се препоръчва като естествен мозъчен
биоенергетизатор. Разширява биохимичните способности на организма, подобрява дишането, оптимизира доставката на
кислород до всяка клетка дори и при неговия недостиг. Повишава физическата и психическа издръжливост и работоспособност,
подпомага възстановяването на организма след прекарани тежки заболявания.
Специално подбрани лечебни растения във всеки конкретен продукт са насочени за подобряване на състоянието на
конкретен орган или система и хармонично добавят сила от родната природа в крайния продукт. Уникалното съчетание на
всички компоненти определя и постигането на синергичен ефект при прием на която и да е от Царските билки, който води до
активиране на самовъзстановителните сили на организма.
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Царски билки Златна формула
Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30101

2590 лв.

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.

250 мл

Състав:
Пчелен мед, екстракти
от Златен корен, Гинкобилоба, Звъника, Шипка.
Начин на употреба:
Сутрин и следобед по 1-2
ч.л. (5-10 ml), разтворени
в 50 ml вода, сок или
друга течност
опаковка за

25

дни

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

код 30107

2590 лв.

250 мл

Състав:
Пчелен мед, екстракти
Препоръчвам при:
от Златен корен, Гинкобилоба, Ехинацея, Кръвен
срив в имунната система;
здравец, Коприва, Бъзак.
грип и остри респираторни заболявания;
Начин
на употреба:
простудни заболявания;
Сутрин
и следобед по 1-2
херпес, херпес зостер;
ч.л.
(5-10
ml), разтворени
тежки и продължителни боледувания;
в
50
ml
вода, сок или
декубитивни рани;
друга
течност
(в периоди
туморни заболявания;
на
вирусни
инфекции
се
понижени жизнени функции.
препоръчва удвояване
опаковка за 25 дни на дозата).
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Царски билки, Златно чудо

Царски билки За имунната система

Царски билки За детето

250 мл

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Състав:
Пчелен мед, екстракти от
Златен корен, Ехинацея,
Лайка, Шипка, Мащерка.

Препоръчвам при:

код 30104

2590 лв.

нарушения от общ характер в здравословното състояние при деца над 2 г;
Начин на употреба:
отслабен имунитет;
До
3 години: 1/2 ч.л. (2,5 ml);
грип, простудни заболявания;
3-6
години: 1 ч.л. (5 ml);
бронхити, бронхопневмонии, ангина, кашлици;
над
6 години: 1-2 ч.л. (5-10
безапетитие;
ml)
- разтворени в 50 ml
нарушена концентрация;
вода,
сок или друга течност
напрежение, стрес;
2
пъти
дневно поне 30 мин.
тежки умствени натоварвания.
преди хранене.
опаковка за 30 дни

Царски билки, Златно чудо

Царски билки За жената
Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30102
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2590 лв.

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

250 мл

Състав:
Пчелен мед, екстракти
от Златен корен, Гинкобилоба, Маточина, Лайка,
Коприва(семена),
Полен, Мента, Дилянка
Начин на употреба:
Сутрин и следобед по 1-2
ч.л. (5-10 ml), разтворени
в 50 ml вода, сок или
друга течност.
опаковка за

25

дни

Царски билки За мъжа
250 мл

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30103

2590 лв.

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

Състав: Пчелен мед,
екстракти от Златен корен,
Гинко-билоба,
Коприва
(корени и семена), Див
кестен, Прополис, Полен,
Ветрогон, Смрадлика.
Начин на употреба:
Сутрин и следобед по 1-2
ч.л. (5-10 ml), разтворени в
50 ml вода, сок или друга
течност.
опаковка за 25 дни

250 мл

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30111

2590 лв.

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

Състав:
Пчелен мед, екстракти
от Златен корен, Гинкобилоба, Левзея, Бабини
зъби, Сератула.
Начин на употреба:
Сутрин и следобед по 1-2
ч.л. (5-10 ml), разтворени
в 50 ml вода, сок или
друга течност.
опаковка за

25

дни
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Царски билки, Златно чудо

Царски билки За истинско удоволствие

Царски билки За съня

250 мл

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

нарушен и неспокоен сън;
превъзбуденост;
кошмарни сънища;
трудно заспиване;
неврози, напрегнатост, свръхнапрежение.

код 30110

2590 лв.

Състав:
Пчелен мед, екстракти
от Златен корен, Гинкобилоба, Дилянка, Хмел,
Маточина.
Начин на употреба:
1-2 ч.л. (5-10 ml), вечер
преди сън разтворени в
50 ml вода, сок или друга
течност.
опаковка за 30 дни

Царски билки За нервната система

250 мл

Царски билки, Златно чудо

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30112
118

2590 лв.

неврози, стресови състояния;
депресии;
сърдечна невроза, нервно напрежение,
преумора;
безсъние, раздразнителност;
мигрена;
възбуда, полова свръхвъзбуда;
дисменория; менопауза.
нервен стомах;
проблеми с храносмилателната система;
хипертонии.

Състав:
Пчелен мед, екстракти
от Златен корен, Гинкобилоба,
Дилянка,
Маточина,
Сладник,
Лавандула.
Начин на употреба:
Следобед 1ч.л. (5 ml),
вечер преди сън по 1-2
ч.л. (5-10 ml), разтворени
в 50 ml вода, сок или друга
течност.
опаковка за

25

дни

Царски билки За кръвоносната система
250 мл

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30113

2590 лв.

възстановяване функциите на разширени вени;
при венозна недостатъчност;
нарушения в паметта;
възстановяване след инсулт и инфаркт;
склероза на кръвоносните съдове;
възпалителни процеси в отделителната система;
при повишено ниво на холестерола;
намалява вредното странично действие от
употребата на лекарствени продукти предписани
за лечение на увредени кръвоносни съдове.

Състав:
Пчелен мед, екстракти
от Златен корен, Гинкобилоба, Див кестен,
Репей, Бял равнец, Бъзов
плод, Глог, Ленено семе.
Начин на употреба:
Сутрин и следобед по 1-2
ч.л. (5-10 ml), разтворени
в 50 ml вода, сок или
друга течност.
опаковка за

25

дни

250 мл

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30106

2590 лв.

възпаления на горните дихателни пътища;
алергии, катари, ринити, кашлици;
фарингити, бронхити, бронхопневмонии,
белодробни абсцеси;
спазми на дихателните пътища;
астма, затруднено дишане.

Състав:
Пчелен мед, екстракти
от Златен корен, Гинкобилоба, Живовляк, Бъзов
цвят, Босилек.
Начин на употреба:
Сутрин и следобед по 1-2
ч.л. (5-10 ml), разтворени
в 50 ml вода, сок или
друга течност.
опаковка за

25

дни
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Царски билки, Златно чудо

Царски билки За дихателната система

Царски билки За опорно-двигателната система

250 мл

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

голяма група костни и ставни
заболявания;
артрити, ревматизъм, ревматоиден
полиартрит;
остеопороза;
болки в стави и кости;
счупвания, изкълчвания.
код 30105

Състав:
Пчелен мед, екстракти
от Златен корен, Гинкобилоба, Див кестен, Глог,
Сладник, Бял равнец, Хвощ.
Начин на употреба:
Сутрин и следобед по 1-2
ч.л. (5-10 ml), разтворени
в 50 ml вода, сок или друга
течност.
опаковка за 25 дни

2590 лв.

Царски билки За храносмилателната система

250 мл

Царски билки, Златно чудо

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30108
120

2590 лв.

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

Състав:
Пчелен мед, екстракти
от Златен корен, ГинкоБилоба, Лайка, Червен
кантарион, Живовляк,
Сладник, Звъника.
Начин на употреба:
Сутрин и следобед
по 1-2 ч.л. (5-10 ml),
разтворени в 50 ml вода,
сок или друга течност.
опаковка за

25

дни

Царски билки За идеална фигура

250 мл

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Ден

Закуска

Обяд

Вечеря

1

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

Обяд

Вечеря

2

Закуска

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

Вечеря

3

Закуска

Обяд

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

4

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

Обяд

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

5

Закуска

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

6

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

Обяд

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

7

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

Обяд

Вечеря

8

Закуска

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

Вечеря

9

Закуска

Обяд

1 с.л. ЦБ За идеална
фигура в 50 мл вода

Препоръчвам при:

опаковка за
код 30114

След приключване на цикъла от
9 дни, той се повтаря отново.

25

дни

2590 лв.

Царски билки, Златно чудо

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

Състав:
Пчелен мед, екстракти от Златен
корен, Гинко-билоба, Ленено
семе, Глог, Бял равнец.
Начин на употреба:
Сутрин и следобед по 1-2 ч.л. (5-10
ml), разтворени в 50 ml вода, сок
или друга течност. За регулиране
на телесното тегло, продуктът се
приема по специална схема.
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Царски билки Detoxin

250 мл

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30115

2590 лв.

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;
опаковка за 25 дни
борба с паразитни инфекции;
за укрепване на имунитета
и съпротивителните сили на организма.

Състав: Висококачествен пчелен мед и
екстракти от: бял оман,
изсипливче, конски кестен, орех, магарешки
бодил, бял хрян, хвойна,
джинджифил, глухарче,
лапачо и кудзу.
Начин на употреба:
Сутрин и следобед по
1с.л. разтворена в 50 ml
вода.

ПАРАЗИТОЦИД -100 мл
Царски билки, Златно чудо

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30118
122

1990 лв.

За живот без паразити!
Състав: екстракти от
обвивки на зелен орех,
морски пелин, карамфил, котешка стъпка,
магарешки бодил.

детоксикация на организма;
елиминиране вредните ефекти от наличието на паразити в
организма;
допълнителна
като съпътстващо въздействие при болни от рак;
информация за
ZAPPER
понижен имунитет и тежки заболявания;
възстановяване дейността на храносмилателната система;
стр. 275
за подобряване ефекта от употреба на VOLCANO Zapper.
Начин на употреба:
Първите 3 дни по 1/2 ч.л (2,5 мл) разтворени в 50 мл вода. След това по 1ч.л. (5 мл)
разтворена в 50 мл вода. Приема се сутрин на гладно поне 30 мин преди храна.
Препоръчитено е употребата да продължи поне 40 дни, като след пауза от 30 дни,
курсът да се повтори. За деца над 12 г. толкова капки, колкото са годините на детето.

Златно чудо N1-50 мл капки

За имунитет енергия и памет!

Активни съставки: вoдно-спиртни екстракти от: родиола или златен
корен (Rhodíola rosea), семена от кавказка коприва (Urtica cannabina),
плодове от лиций (Lycium barbarum), магарешки трън Onopordum
acanthium), лимонник (Schisandra chinensis), шапиче (Alchemilla
vulgaris), гинко билоба (Ginkgo biloba). Съдържа 40 об % алкохол.
Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30116

1190 лв.

понижен имунитет;
често разболяване;
настинки, грип;
физическа и психическа умора;
за укрепване и подсилване на организма.

Начин на употреба:
Препоръчва се 2 пъти на
ден (сутрин и вечер) по 21
капки разтворени в чаша
вода (200 ml), 30 мин. преди
хранене.

Златно чудо N14 - 50 мл капки

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

код 30117

1190 лв.

Начин на употреба:
Препоръчва се 2 пъти на
ден (сутрин и вечер) по 21
капки разтворени в чаша
вода (200 ml), 30 мин. преди
хранене.

наднормено тегло;
забавен метаболизъм;
трудно контролиране на телесното тегло;
за идеална фигура в проблемните зони (ханш, бедра, талия и корем).
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Царски билки, Златно чудо

За елегантна фигура!

Активни съставки: вoдно-спиртни екстракти от: зелен чай (Camellia sinensis),
плодове от лиций (Lycium barbarum), семена от кавказка коприва (Urtica
cannabina), листа от бреза (Betula pendula), корен от глухарче (Taraxacum
oﬃcinale), семена от лен (Linum usitatissimum), корен от джинджифил (Zingiber
oﬃcinale), корен от ревен (Rheum palmatum), червен пипер (Capsicum
annuum), артишок (Cynara scolymus). Съдържа 40 об % алкохол.

В съвременния свят децата се хранят предимно с нездравословна и бедна на полезни вещества храна. Като резултат
техният организъм не получава достатъчно и качествени градивни елементи за изграждане на добър имунитет и трудно
поддържа оптимални нива на метаболитните процеси. Наред с това детският организъм има специфични нужди, определени от фазите на растеж, от недостатъчната укрепналост на основните органи и системи и сериозните натоварвания, на
които са подложени съвременните деца. Именно затова е изключително важно да се осигури прием на продукти, които
доставят голяма група биологично-активни вещества, благодарение на които децата да се радват на добро здраве, кондиция и устойчивост.
Продуктите, които ние предлагаме са специално създадени и са съобразени с нуждите на най-нежния организъм.
Различните комбинации предлагат богата палитра от витамини, минерали, антиоксиданти и други нутриенти, необходими
за доброто развитие на детския организъм, оптималното функциониране на мозъка, нервната система и имунитета. Можете да изберете от различните предложения, които подпомагат растежа, адаптацията при преминаване от един сезон в друг,
при често боледуване, преди и по време на грипни и респираторни инфекции.

За децата

за здрави и
щастливи деца!

124

Dr.Nature Омега 3 КИДС - 30 капсули

Специална формула за деца с оптимално съотношение на Омега-3 + витамини Е и D!
Със страхотен вкус и подходящи за дъвчене!
Всяка капсула съдържа:
BioPure DHA® - рибено масло, в това число DHA(докозахексаенова киселина) - 119 mg,
ЕPA(ейкозапентаенова киселина) - 31 mg, витамин Е - 2.5 mg /алфа ТЕ, витамин D - 2.5 µg.
Dr.Nature препоръчва Омега 3 КИДС за:
подпомагане растежа и развитието на деца над 3 години;
подкрепа на:
имунитета и устойчивостта на възпалителни заболявания;
когнитивните функции и доброто зрение;
емоционалната и поведенческа стабилност.
подходящи за прием по време на бременност.

опаковка за

30

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно, за предпочитане да се сдъвчат.

За децата

2690 лв.

код 30083

Омега 3 КИДС е хранителна добавка със специална формула, разработена за деца над 3 години. В състава и BioPureDHA e ултра пречистено рибено масло, извлечено от стриктно селектирани части на риба тон, като за максимална чистота и качество се преработва по специален
начин, без мирис и вкус на риба.
Витамин Е допринася за максимална антиоксидантна активност и подкрепа на клетъчната регенерация, а витамин D е изключително важен за детския имунитет. Наред с това участва в метаболизма на калция и фосфора, поддържа здрави кости и зъби, спомага за нормална функция
на мускулите.
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Dr. Nature Коластра с мултивитамини - 45 таблетки за смучене
Естествен щит и подкрепа! Отличен вкус за деца и възрастни!

код 30072

1990 лв.

Всяка таблетка съдържа: коластра - 30 mg; биотин - 12,5 µg; витамин В1 - 0,275 mg;
витамин В2 - 0,350 mg; витамин В6 - 0,350 mg; витамин В12 - 0,625 µg; никотинамид - 4
mg; пантотенова киселина 1,5 mg; фолиева киселина - 50 µg; витамин С - 20 mg; витамин
Е - 3 mg; витамин Д3 - 1,25 µg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
нарушения от общ характер в здравословното състояние при деца над 3 г;
слаб имунитет;
Начин на употреба:
често боледуване;
За деца над 3 г - 2
преди и по време на грипни и вирусни инфекции;
таблетки дневно,
възпалителни заболявания;
за възрастни - 4
за обща подкрепа на детския организъм при растеж;
таблетки дневно.
за добра памет и концентрация.

Плодови бонбони с вит. А, C и E за деца, без захар -170г бонбони

код 30459

2650 лв.

Бонбоните – любимите лакомства на децата – могат да са полезни! С приятен вкус!
В 100 грама бонбони се съдържат: витамин С - 60 mg, витамин Е - 10 mg, провитамин А (бета
каротен) - 4,8 mg. Бонбоните съдържат цвекло, спанак и екстракт от куркума.
Sanct Bernhard препоръчва като здравословна консумация на
Начин на употреба:
бонбони любимото лакомство за деца. Подсилват имунната система.
2-3 бонбона дневно.
Детските плодови бонбони са произведени по традиционни рецепти с внимателно подбрани
съставки. Наличието на витамини А, С и Е – най-мощните антиоксиданти е предпоставка за подсилване на имунната система на детския организъм. Куркумата също е естествен антиоксидант,
има противовъзпалително действие и се използва като традиционен лек при различни симптоми свързани със стомашни неразположения.

Билков сироп за деца - 200 мл
За децата

Активни съставки:
живовляк, мащерка, витамин С.
код 30724

1250 лв.
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Ефективна грижа за децата при кашлица,
простуда и грип!

Vitar препоръчва за подпомагане при:
кашлица;
простуда;
възпалени лигавици;
респираторни заболявания.

Начин на употреба:
Деца от 1 до 3 г - 5 мл дневно,
деца от 3 до 12 г - 10 мл дневно,
деца над 12 г и възрастни 2 пъти дневно по 10 мл.

Витамини за деца - 240 таблетки
Здрава имунна система за вашите деца!

Всяка таблетка съдържа: витамин C – 25 mg, витамин Е – 2,6 mg (4 I.Е.), ниацин(витамин В3) - 5 mg,
пантотенова киселина - 1,8 mg, витамин B2 – 0,45 mg, витамин B1 – 0,4 mg, витамин B6 – 0,25 mg,
витамин B12 – 0,5 μg, фолиева киселина – 150 μg, биотин - 7,5 μg, витамин D3 - 2.5 μg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
допълнителна
информация за стр. 13-19
чести инфекции и настинки;
съставките
за деца във фаза на развитие за изграждане на здрава имунна система;
при непълноценно и бедно на витамини и минерали хранене;
опаковка за 120 дни
за добър имунитет и издръжливост;
за добра памет и концентрация.

код 30422

4850 лв.

Начин на употреба: За деца от 4 до 10 години - 2 таблетки дневно, за деца над 10 години 4 таблетки дневно. Tаблетките се дъвчат или смучат.

Детски крем-балсам - 50 мл

код 50117

2590 лв.

Натурален продукт за силно чувствителна, деликатна или проблемна кожа.
С пчелен восък, масла от бадем, жожоба, невен, жълт кантарион, лавандула и екстракт от
лайка.
Съдържащите се билкови масла в крема предпазват кожата от изсушаване и стабилизират
защитните й функции, успокояват и регенерират раздразнената кожа. Премахва
възпаления и кожни проблеми.
Засилва защитните функции на деликатната детска кожа, като не засяга метаболитните
процеси и не пречи на „дишането” й.
Предпазва от изсушаване, засилва бариерната функция срещу външни вредители и
успокоява нежната детска кожа.
Гарантира прекрасна защита и комфорт за детска, деликатна или чувствителна кожа.
Подходящ и за възрастни!
Подходящ за цялото тяло.
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За децата

Немско качество, с фантастична грижа за любимите ни малчугани!

За жените и мъжете

За нея и
за него ...
128

В серията «ЗА ЖЕНИТЕ» ние предлагаме специално подбрани продукти, които се грижат за здравето на женския
организъм. Действието им основно е съобразено с проблемите, свързани с предменструалния синдром (ПМС), както и
особеностите в женското здраве в периодите преди, по време и след менопауза.
Самостоятелно или в различни комбинации, с нашите продукти ефективно ще подобрите състоянието на женския
организъм, в това число може да постигнете здравословни нива на естрогена, ограничаване отлива на калций, заздравяване
на костната тъкан и предотвратяване на остеопороза. Ще подобрите здравината на косата и ноктите, състоянието при безсъние
и нощно изпотяване. Градивните елементи ще помогнат при болки в гърдите, нервност, депресии, умора, изтощение и ще дадат
подкрепа за регулиране нивата на холестерола и кръвната захар.
Изофлавони от червена детелина - представляват фитоестрогени, които имат структура наподобяваща тази на човешкия
естроген. Четирите главни изофлавона спомагат за поддържането на здравословни нива на естрогена при жените в период
на менопаузата. Те спомагат за заздравяването на костната тъкан, ограничават отлива на калций, облекчават топлите вълни,
безсънието и нощното изпотяване, предпазват гърдите, матката и костите и не предизвикват нежелани странични явления.
Изофлавони от соя - по естествен начин регулират нивата на хормоните в женския организъм и облекчава симптомите на
менопаузата. Увеличават минерализацията на костите и препятстват намаляването на калция в костната структура, облекчават
топлите вълни, безсънието и нощното изпотяване. Приемът им е естествена хормонална терапия, особено важна за женския
организъм преди, по време и след менопауза.
Биотин - изключително важен за обменните процеси в организма. Подпомага структурата на костите, кожата, ноктите и косата.
Растителен комплекс от черен кохош, червена детелина, аврамово дърво и глухарче – богат на растителни естрогени,
облекчава симптомите на менопаузата, като горещи вълни, изпотявания, световъртеж, намалява още и нервното напрежение,
промените в настроението, раздразнителността и безсънието.

Изофлавони от червена детелина - 90 капсули

код 30507

10550 лв.

За хормонален комфорт!
допълнителна
информация за
съставките

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
хормонален дисбаланс при жени;
предменструален синдром;
менопауза;
топли вълни;
подобряване функцията на женските полови хормони;
остеопороза.

стр. 13-19,
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Начин на употреба:
1 капсула дневно,
приета с чаша вода.
опаковка за

90

дни
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За жените

Всяка капсула съдържа: екстракт от червена
детелина - 200 mg, цинк - 10 mg, селен - 60 μg,
биотин - 200 mg, пантотенова киселина - 15 mg.

Dr.Nature - Нони комплекс за жени - 946 мл
Супер формула за женското здраве!

Всяка капсула съдържа:
сок от нони, сок от нар, калций, витамин D, черен кохош, червена детелина,
аврамово дърво, глухарче, витамин С, витамин Е, сау палмето.

код 30808

69

90

лв.

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

Начин на употреба:
Един път дневно,
сутрин преди хранене
по 30 ml (около 2
супени лъжици или 1
мерителна капачка).
опаковка за

30

дни

Соя и Калций - 120 капсули

Отново усмихнати и в добро настроение!
Задължителен продукт за жени в менопауза!

За жените

Всяка капсула съдържа:
екстракт от соя – 125 mg, калций –
155 mg, биотин – 50 μg.

код 30447
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6690 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 13,17,
125

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
по време и след менопауза;
Начин на употреба:
при хормонален дисбаланс;
1 път на ден х
при остеопороза и понижена костна плътност;
1 капсула с вода.
горещи вълни;
нарушен сън;
опаковка за 120 дни
повишен холестерол.

Масло от вечерна роза - 200 капсули
Хормонално равновесие по естествен път!

код 30429

5990 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
Всяка капсула съдържа:
предменструален синдром(ПМС);
500mg чисто масло от
нарушен менструален цикъл;
вечерна роза (Oenothera).
възпалителни гинекологични заболявания;
климакс (горещи вълни, раздразнителност, отпадналост и др.);
повишено ниво на холестерола и триглицеридите;
Начин на употреба:
хипертония;
3 пъти дневно по 2
склонност към образуване на тромби;
капсули с чаша вода.
диабет;
бронхиална астма;
кожни заболявания, псориазис, екземи, алергии, трофични язви;
имунодефицитни състояния - хронични възпалителни заболявания;
язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника;
атеросклероза, исхемична болест на сърцето (ИБС);
опаковка за 35 дни
инфаркт, мозъчно-съдова болест (МСБ) и инсулт;
гъбични заболявания.

Сила за него и нея - 120 капсули

За нежни, страстни и незабравими нощи!
Магическа формула, повишаваща либидото както на мъжа, така и на жената!

код 30510

8550 лв.

Начин на употреба: Приемайте
по 2 капсули 3 пъти дневно с
храна и достатъчно течности.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
чувствително подобряване на либидото при мъжа и при жената.
опаковка за 20 дни
за повече енергия, сила и страст.
Мака е билка, богата на аминокиселини и има високо съдържание на протеин. Тя подсилва
либидото, подобрява функцията на тестисите и влияе върху половите хормони. Повишава физическата издръжливост. Мака помага при борбата срещу анемията, хроничната умора, импотентността, облекчава симптомите на менопауза и менструални проблеми. Концентратът от
стриди е богат на специфични Омега 3 мастни киселини, витамини и минерали и е един от
най-известните и ефективни афродизиаци. Пчелното млечице притежава висока биологична
стойност. Богато е на аминокиселини, витамини, различни ензими, антибиотични съставки и
др. Витамин Е и цинк подпомагат сперматогенезата.
131

За жените

Всяка капсула съдържа: корен от Мака на прах
- 380 mg, концентрат от стриди - 120 mg, пчелно
млечице -17 mg, витамин Е - 5,9 mg, цинк -1 mg.

В серията «ЗА МЪЖЕТЕ» ние предлагаме специално подбрани продукти, които се грижат
за здравето на мъжкия организъм. Действието им основно е съобразено с проблемите,
свързани с хормонален дисбаланс или с напредването на възрастта.
Масло от семки на медицинска тиква - получава се от специален сорт тиква и съдържа голям набор от биологично активни вещества, благодарение
на които се инхибира (потиска) определен хормон, ‘’виновен ‘’ за уголемяването на простатата. Помага за оптимизиране функциите на пикочния
мехур и уретрата, не позволява образуване на бъбречни камъни. Представлява естествен източник на цинк, което обяснява ползите за здравето
на простатата и за подобряване на мъжката сексуалност. Маслото има противовъзпалителен ефект и е източник на растителни антиоксиданти.
Ефективно намалява възпалението, без страничните ефекти на противовъзпалителните лекарства.
Сао-палмето (палма-джудже) - препятства увеличаване на простатата, намалява честотата и подобрява уринирането, поддържа нормална
сексуална активност, подкрепя дейността на отделителната система. Облекчава симптомите на възпаление при вече започнал процес на хиперплазия
на простатата и забавя развитието на заболяването. Основните ефекти се дължат на намаляване активността на ензима 5-алфа редуктаза, който
стимулира превръщането на тестостерона в по-активната му форма дихидростестостерон (DHT). Последният е с високи нива при мъже, страдащи от
хиперплазия на простатата, и се смята за отговорен за свръх растежа й.
Цинк - жизненоважен микроелемент за функциониране на простата. Участва в редица ензимни системи, регулира нивата на тестостерона, играе
основна роля в спермогенезата.

Масло от тиквени семки - 150 капсули

Страдате ли от уголемяване на простатата и често уриниране?
Вече има решение – капсули с масло от медицинска тиква!
Всяко капсула съдържа: 500 mg чисто масло от
семената на зряла медицинска тиква.

За мъжете

код 30446

4590 лв.
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Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП);
за намаляване симптомите при 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.

допълнителна
информация за
съставките

Начин на употреба:
3 пъти на ден по
1 капсула с храната.
опаковка за

50

дни

Топ простата - 40 желатинови капсули

Супер формула за мъжете над 50 г. За здрава простата!

Всяко капсула съдържа:
масло от тиквено семе – 373 mg; сао-палмето – 57,5 mg; червена боровинка- 50 mg;
витамин Е – 15 mg; цинк - 5mg.
код 30212

3890 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
доброкачествена хиперплазия (уголемяване) на простатната жлеза;
простатит, аденома;
опаковка за 20 дни
често, затруднено и непълно уриниране;
Начин на употреба: 2 капсули
възпалителни процеси в уринарния тракт;
дневно, приети сутрин с вода.
нарушени сексуални функции.

Еректор - 15 капсули
Подкрепа за мъжкия организъм при сексуални разстройства!

код 30709

1050 лв.

Vitar препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
2-3 капсули веднъж
полова слабост;
дневно.
сексуални дисфункции;
намалено либидо;
проблеми с ерекцията и продължителността на половия акт; опаковка за 7 дни
сексуална пасивност и нервни изтощения.
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За мъжете

Всяка капсула съдържа:
L-аргинин – 500 mg; L-цитрулин – 60 mg; лимонник – 40 mg; екстракт от: бабини
зъби – 50 mg, елеутерокок – 50 mg и гинко билоба – 15 mg.

Нервна система, стрес и сън

Нервната система е една от най-сложно устроените и функциониращи системи в човешкото тяло. Тя обединява и
същевременно контролира всички процеси в човешкия организъм. Дели се на две части – централна и периферна нервна
система, които въпреки разделението си функционират като едно цяло. Централната нервна система (ЦНС) е представена
от главен и гръбначен мозък, докато периферната – най-общо от нерви, които достигат до всички части на тялото. Нервите,
подобно на мрежа от приемници осигуряват постъпването на информация за различните състояния и промени в човешкия
организъм до главния мозък. Тази информация се обработва и предизвиква обратна реакция, която се предава от главния
мозък чрез периферните нерви до съответните органи и системи. Както всяка друга система, така и нервната се нуждае от определени
градивни елементи, свързани помежду си, които да дадат възможност за оптимално и хармонично функциониране, бързо и ефективно
възстановяване и стабилност. В резултат на различни външни и вътрешни фактори и поради естеството на своята същност, нервната
система може да бъде увредена, да се развият различни проблеми или заболявания.
Стресът представлява състояние на силно нервно напрежение, предизвикано от отрицателно физическо или емоционално
въздействие. Това се отнася най-вече до високите нива на стрес, които могат да имат негативен ефект върху физиката, емоциите и
умствената концентрация, докато по-ниските нива могат да бъдат фактори на адаптация и справяне. Днес се смята, че стресът може
да отключи проблеми в различни органи и системи на човешкото тяло, но най-често той става причина за възникване и развитие на
заболявания на сърдечно-съдовата, храносмилателната система и кожата. Предотвратяването на вредните последици от стреса са
свързани и с гарантирането на добър и здрав сън. Днес повече от 70% от населението страда от липса на добър сън, което не дава
възможност за необходимата релаксация и възстановяване на организма през нощта.

За спокоен
сън!
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В нашите продукти
ние сме подбрали
специфично действащи компоненти,
които подкрепят
нервната система,
елиминират вредното влияние на
стреса и гарантират добър и
здравословен сън.

Нервна система, стрес и сън

Витамини от група В - водноразтворими витамини с огромно значение за метаболизма на нервните клетки. Дефицитът
на един или повече от тях създава различни проблеми с нормалната проводимост на нервните пътища, устойчивостта
и адаптивността на нервната система. Участват в регулирането на надбъбречните жлези, чиято функция влияе върху
дейността на нервите. Някои от тях са с регулиращи фактори за работата на нервната система като цяло, както и за
нервната дейност в главния мозък.
Валериана - притежава седативно, успокояващо, спазмолитично, антиконвулсивно действие и мек сънотворен ефект. Регулира
процесите на възбуда и задържане в главния мозък, снема нервно напрежение, релаксира организма при нервна и психическа
преумора. Повишава качеството на съня, включително и при лица, страдащи от безсъние и превъзбуда, без да предизвиква усещане
за сутрешна сънливост.
Хмел - притежава успокояващо действие, прилага се при нервна възбуда, нервно разстройство, невралгия и др.
Мелатонин - естествен хормон, синтезиран в човешкото тяло от епифизата, под действие на зрителния нерв и отговарящ за
настъпване на нормален сън. Процесът се активира с настъпване на тъмната част от денонощието. Главната му задача е да осигури
пълноценен сън, регулирайки процесите на сън и бодърстване. Концентрацията на мелатонин в организма намалява при стрес, което
също се отразява на проблеми със съня.
Грифония - африканско растение, в чийто семена се съдържа особено ценната аминокиселина 5-хидрокситриптофан(5-НТР), която е
предшественик на най-важния нервомедиатор серотонина. 5-НТР лесно прониква в мозъчните клетки, превръщайки се в серотонин.
Има антидепресивно и релаксиращо действие.
Пасифлора - има ефективно успокояващо, седативно, антидепресивно, спазмолитично действие. Премахва чувството на страх,
подобрява съня.
Лайка - наред с противовъзпалителния си ефект, лайката прекрасно регулира съня, снема напрежение, действа успокоително.
Валериана - успокоява при безсъние, регулира процесите на възбуда и задържане в главния мозък, снема нервно напрежение,
релаксира организма при нервна и психическа преумора.
Глог - наред с лекото стимулиране на сърдечния мускул се използва ефективно при нервни заболявания, безсъние, премахва
неврогенни смущения върху сърдечно-съдовата система.
Лавандула - успокоява нервната система, премахва спазми на гладката мускулатура, с
прекрасен ефект при възбуда, безсъние, главоболие и невроза.
Калифорнийски мак - проявява успокояващо, релаксиращо, седативно, хипотензивно действие.
Родиола(Златен корен) - силен адаптоген. Подобрява насищането на клетките (особено нервните) с кислород и оптимизира
енергийния метаболизъм на клетъчно ниво. Това води до намаляване на умората и времето за възстановяване на организма.
Подобрява съня, подпомага концентрацията и паметта.
Жълт кантарион - маслото от жълт кантарион има нервноуспокояващо, противовъзпалително действие. Снема стрес и психически
неразположения.
Магнезий - допринася за нормалното функциониране на сърдечно-съдовата и нервната системи, както и за възстановяване след
силен стрес и нервно напрежение.
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Dr.Nature Аморе - 30 капсули
Спокойствие и ефективен контрол на стреса!

Всяка капсула съдържа: Lactium® - 150 mg, Стандартизиран екстракт от корен на
Родиола розеа (3% розавини, 1% салидрозиди) - 50 mg, Л-теанин - 50 mg, Витамин B6 - 0,7 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
Хроничен стрес;
Внезапно настъпил стресов момент;
Проблеми със съня;
Леки форми на депресия;
Нарушен фокус, разсеяност и намалено внимание;

Dr. Nature Аморе е продукт с уникален състав за ефективен контрол на стреса и вредните последици от него. Притежава революционен механизъм на действие за естествено и безопасно
повлияване на централната нервна система и свързаните със стреса симптоми.
Водещият компонент в продукта е Lactium® - млечен протеинов хидролизат, разработен след
12 години изследвания в лабораториите на Ingredia в сътрудничество с Университета на Лотарингия във Франция. Откритието, което е направено се дължи на физиологичните особености
на храносмилателната система при бебетата. Там присъстват ензими, които са отговорни за ос90
код 30025
лв.
вобождаването на биоактивен пептид, което води до състояние на блаженство. При възрастните
обаче храносмилателна ензимна система вече не е в състояние да освободи този биоактивен
опаковка за 30 дни
млечен пептид, предоставян с приема на Lactium®.
Lactium® е верен съюзник в голям брой стресови ситуации - независимо дали сте под напрежеНачин на употреба:
ние по време на работа, имате проблеми със съня, нередовно хранене, страдате от промени в
1- 2 капсули дневно,
настроението, докато се отказвате от пушенето, понижено либидо, проблеми с концентрацията
30 минути преди храна.
или паметта непосредствено преди изпит.
Ефективността на Lactium® е изследвана и потвърдена в 8 клинични проучвания, проведени между 1999 и 2011 г:
Уникална биоактивна иновация с 12 годишни изследвания.
Няколко клинични проучвания.
Доказана ефикасност при управление на стреса и неговите симптоми.
Ефективен контрол на кръвното налягане в резултат на стрес.
Без странични ефекти, без привикване или седация.
Добавените Златен корен, Л-теанин и Витамин В-6 допълват ефекта на основния компонент за постигане на траен и желан резултат
при преодоляване на стреса и негативните последици от него.
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Нервна система, стрес и сън

Напрежение на работното място и
„burnout“ синдром;
Тревожност и нервно напрежение;
Наднормено тегло;
Повишено кръвно налягане;
Хормонален дисбаланс.

Dr.Nature Л-Теанин - 60 капсули

При стрес и нервно напрежение! Успокоява и релаксира организма!
Всяка капсула съдържа: 200 mg Л-теанин.

код 30028
опаковка за

1890 лв.
60

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно,
30 минути преди храна.

Л-теанинът е аминокиселина, съдържаща се предимно в зеления чай. Има способността да
намалява симптомите на тревожност и облекчаване на стреса. Подобрява фокуса и вниманието и е една от най-ефективните натурални съставки при повишено умствено и психическо натоварване.
Благодарение на структура си, Л-теанинът има отношение към регулацията на процесите
на възбуждане и задържане в централната нервна система. Редица проучвания доказват положителните ефекти от приема на Л-теанин при хронична умора, напрегнатост, тревожност,
безсъние, депресивни състояния, нарушена памет и концентрация и други.
Л-теанинът се усвоява добре и действа бързо: 30-40 минути след прием. Той преминава
през кръвно мозъчната бариера, където взаимодейства с мозъчните клетки, отговорни за
процесите, свързани с контрол на стреса.
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Нервна система, стрес и сън

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
Стрес, тревожност и леки форми на депресия;
Умствена и физическа умора;
Нарушен фокус, памет и концентрация;
Деменция и болест на Алцхаймер;
Чести проблеми със съня;
Неврози и главоболие;
Сърцебиене и психическа преумора;
Предменструален синдром.

Сила за нервната система - 180 капсули
Кажете не на стреса! Заздравете нервната система!

Нервна система, стрес и сън

код 30405

4290 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
хроничен стрес;
умора, отпадналост, безсъние;
допълнителна
безпокойство, нервност;
информация за
неврози;
съставките
депресивни състояния;
стр. 13-19
главоболие;
мускулна слабост;
сърцебиене;
превъзбуда;
храносмилателни проблеми, липса на апетит;
възпаление на кожата, пърхот;
при засилено физическо и психическо натоварване.

Всяка капсула съдържа:
калций – 64,8 mg, витаминозна мая – 40 mg, никотинамид (витамин В3) – 20 mg,
D-пантотенoва киселина –
10 mg, витамин B1 – 1,6 mg,
витамин B2 – 2 mg, витамин
B6 – 1,9 mg, витамин B12 –
1μg.
Начин на употреба: 1-2
капсули на ден с чаша вода.
опаковка за 90-180 дни

Валериана и маточина - 240 капсули
За живот без нерви и проблеми!

код 30490
138

8590 лв.

Всяка капсула съдържа: корени на прах от валериана (Valeriana oﬃcinalis) - 41% - 225
mg; листа на прах от маточина (Melissa oﬃcinalis) - 41% - 225 mg; витамин В6 - 0.70 mg;
витамин В2 - 0.70 mg; витамин В12 - 1.25 µg.
допълнителна
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
информация за стр. 135
съставките
обща нервност, стрес, безпокойство;
неврози, нервно сърцебиене;
Начин на употреба:
нервна и психическа преумора;
2 път на ден по 2 капсули
страх, тревожност, потиснатост;
с чаша вода. При трудно
усилена умствена и физическа дейност;
заспиване, по 2 капсули 30
за по-лесно заспиване и поддържане на съня;
мин. преди сън.
климактерични оплаквания;
опаковка за 60 дни
подобрява работата на сърцето, нормализира
сърдечния ритъм.

Dr.Nature Пасифлора - 60 капсули

Спокойствие и баланс от природата!

Всяка капсула съдържа:
стандартизиран екстракт от цвят на
пасифлора - 200 mg (5% флавони).

1690 лв.

60

дни

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
Стрес, тревожност, депресии;
Нарушен сън, трудно заспиване;
Синдром на хронична уморa;
Срив и проблеми с централната нервна система;
Умствено и психическо натоварване;
Раздразнителност, лесна избухливост;

Нарушения в концентрацията и
фокуса;
Главоболие причинено от стрес;
Проблеми с кръвното налягане и
функцията на сърцето;
Намалява умората и апатията.

Мелатонин - 75 таблетки
Всяка таблетка съдържа:
мелатонин - 1 mg.

код 30237

2190 лв.

За спокоен сън и добро утро!

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
психическо натоварване;
опаковка за 75 дни
стрес.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 135

Начин на употреба:
1 таблетка дневно
30 мин. преди сън.
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Нервна система, стрес и сън

код 30031

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно,
30 мин преди храна.
Пасифлората е известна от хилядолетия със своето успокояващо и релаксиращо
действие. Заради красивия си вид се нарича „страстниче“ или „цвете на страстта“ и
произлиза от Южна Америка. Нейните успокояващи и релаксиращи свойства са били
познати още от древните цивилизации на маите и ацтеките. От дълбока древност се
препоръчва при нервни разстройства, безсъние, заболявания на сърдечно-съдовата
система, хормонални проблеми, вегетативни нарушения в период на климактериум и
др.
опаковка за

РЕЛАКС Ден и Нощ - 50 таблетки

При стрес, тревожност, нервност и безсъние! С 24 часово действие!

Всяка капсула съдържа: екстракт от пасифлора - 67,85mg; екстракт от
лайка - 59,86mg; екстракт от валериана - 59,65mg; глог(прах) - 47,56mg;
глог(сух екстракт) - 41mg; екстракт от лавандула-39,77mg; екстракт от
калифорнийски мак - 28,7mg.
опаковка за 25 дни

код 30238

2390 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 135

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба: При стрес 1-3
нервно изтощение;
таблетки дневно, приети с вода. За
раздразнителност;
безпокойство;
добър сън от 2-3 таблетки половин
тревожност;
страх, неврози;
час преди лягане.
хиперактивност;
нервна и психическа преумора;
хистерия;
менопауза;
безсъние;
спазми в областта на корема, породени от стрес.

Нервна система, стрес и сън

Dr. Nature Фиторелакс нощ - 30 капсули
За здрав и спокоен сън!

Всяка капсула съдържа: мелатонин - 3 mg; екстракт от пасифлора - 21 mg; витамин
B6 - 8 mg. Ефективният комплекс подкрепя дейността на нервната система през нощта,
успокоява и релаксира мозъка и допринася за здрав и спокоен сън.

код 30093
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1190 лв.

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
смущения в съня - безсъние, трудно заспиване,
чести събуждания, краткотраен сън - успокоява
нервната система;
депресия, тревожност и стрес-синдром;
мигрена и главоболие, причинени от нервно
пренапрежение;
облекчаване симптомите на фибромиалгия;
предменструален синдром.

допълнителна информация стр.
за съставките

опаковка за

30

135

дни

Начин на употреба: 1 капсула на
ден, 30 мин преди сън. За още посилен ефект могат да се приемат
и 2 капсули наведнъж. Има бързо
настъпващ ефект и действие, продължаващо от 6 до 8 часа.

Билков сироп Спокоен сън – 200 мл
Традиционна течна формула при трудно заспиване и нестабилен сън!
Състав в 10 мл: екстракт от мента (5:1) – 50 mg; екстракт от мащерка (10:1) –
50 mg; екстракт от жълт кантарион (6:1) – 50 mg; екстракт от валериана (4:1)
– 50 mg; витамин С – 40 mg.

1290 лв.

допълнителна
информация за стр.
съставките

135

Начин на употреба:
10 мл вечер преди сън.
опаковка за

20

дни

Релаксиращ чай - 15 филтър пакетчета

Традиционна течна формула при трудно заспиване и нестабилен сън
Активни съставки: цветове и листа от лайм, цветове и листа от глог, кора от сладък портокал, листа от пасифлора и корен от валериана.

код 30272

1150 лв.

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
допълнителна
информация за стр. 135
нарушен сън;
съставките
стрес;
трудно заспиване;
опаковка за 15 дни
напрегнатост;
неврози.
Начин на употреба:
1 пакетче вечер преди лягане, запарено 3-5 мин в 250 мл вряла вода.
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Нервна система, стрес и сън

код 30725

Vitar препоръчва за подпомагане при:
нарушен сън;
стрес;
трудно заспиване;
напрегнатост;
неврози.

Памет и кръвооросяване

За силна памет и добра концентрация!
В продуктите за памет и кръвооросяване са вложени активни вещества от природната аптека,
които имат доказано действие и проверен резултат.
Гинко Билоба - фармакологичните ефекти на гинко билоба се дължат на съдържащите се в
листата на растението флавоноиди и терпенови трилактони, като флавоноидите притежават
антиоксидантни свойства, а терпеновите трилактони подобряват кръвообращението, оросяването
на мозъка и крайниците, подобряват паметта. Гинко Билоба действа съдоразширяващо, укрепва
стените на кръвоносните съдове, възпрепятства агрегацията на тромбоцитите. Увеличава работоспособността и издържливостта на
хората, занимаващи се с умствена дейност. Подобряването на циркулацията става 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.
Екстракт от гроздови семки – представлява мощен антиоксидант – 20 пъти по-силeн от Витамин С. Допринася за нормалното
функциониране на сърдечно-съдовата система като цяло.
Мента - допринася за стимулиране на мозъчната дейност, подпомага за вниманието и концентрацията.
Фосфатидилсерин - допринася за поддържане нормалната структура на клетъчната мембрана и предаването на нервния импулс.
Подпомага паметта, бдителността и вниманието, възприемането при обучение, умствената острота и интелигентността, концентрацията,
настроението.
Диметиламиноетанол (ДМАЕ) - прекурсор на ацетилхолина (невромедиатор в мозъка, който участва в предаването на нервните инпулси
и подпомага познавателните способности). Допринася за концентрацията и благоприятства мозъчната дейност.
Витамин В6 - подпомага превръщането на някои аминокиселини в невромедиатори. Участва в синтеза на серотонин, допамин, гамааминомаслена киселина и др.
Витамин В12 - допринася за нормалното функциониране на мозъчната дейност.
Селен - участва в естествените антиоксидантни системи в нервните клетки, допринася за неутрализирането на свободните радикали и
подпомага нормалното функциониране на мозъка.
Магнезий - допринася за нормалното функциониране на сърдечно-съдовата и нервната системи, както и за възстановяване след силен
стрес и нервно напрежение.
Хуперизин А - подпомага за удължаване действието на невромедиатора „ацетилхолин” в нервната система и по този начин благоприятства
мозъчната дейност.
Лецитин - един от основните фосфолипиди в човешкия. Подпомага запазването на структурната цялост на клетките, подобрява функциите
на главния мозък, възстановява структурата на черния дроб, бъбреците, белите дробове. Подобрява работата на нервната система, изостря
паметта и концентрацията. Лецитинът е основен хранителен елемент за нервните влакна, изграждащ до 17% от периферната нервна
система и 30% от мозъка. Недостигът му води до раздразнителност, умора, мозъчно изтощение и дори нервен срив.
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Лецитин Витал - 120 капсули
Енергични и с бърза мисъл!

код 30413

6450 лв.

Всяка капсула съдържа: соев лецитин (17%) – 100 mg, корени от
женшен – 100 mg, L-глутаминова киселина – 50 mg, ниацин – 18 mg,
соли и естери на витамин Е – 12 mg (18 I.E.), витамин B1 (мононитрат)
– 1,5 mg, витамин B2 –1,8 mg, витамин B6(хидрохлорид) –1,9 mg,
витамин B12 – 3 μg.
допълнителна
Начин на употреба:
информация за стр. 143
съставките
3 пъти на ден по 1 капсула с вода.
опаковка за

40

дни

Мемори Капс - 180 капсули

код 30529

7990 лв.

Всяка капсула съдържа: екстракт от листа
допълнителна
на гинко билоба (50:1) - 50 mg; ниацин - 16mg; информация за стр. 13-19,
143
пантотенова киселина - 6 mg; цинк - 5 mg; съставките
витамин В6 - 1,4 mg; витамин В1 - 1,1 mg; фолиева
Начин на употреба:
киселина - 200 μg; йод - 150 μg; биотин - 50 μg;
1 капсула дневно
витамин В12 - 2,5 μg.
приета с вода преди
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: хранене.
натоварване на мозъчната дейност, ума, нервната
система и паметта;
опаковка за 180 дни
нарушено оросяване на мозъка и крайниците;
намалено внимание;
психична умора;
подобрява паметта и функционалността на
мозъчната дейност.
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Памет и кръвооросяване

За бърз ум и отлична памет!

Гинко Билоба - 240 капсули

повече
100% капсули

No1 за свеж ум и добра памет!

код 30404

Памет и кръвооросяване

9900 лв.

Всяка капсула съдържа:
75 mg специален екстракт от
Гинко Билоба.
Начин на употреба: по 1 капсула
на ден, приемана с вода или друга
течност.
допълнителна
информация за
съставките

стр. 145

опаковка за 240 дни

Продуктите с гинко билоба
се препоръчват за
подпомагане при:
отслабване на паметта;
старческа деменция;
нарушено оросяване и
кръвоснабдяване на крайниците;
намалено внимание;
болест на Алцхаймер;
шум в ушите;
световъртеж, главоболие;
сърдечна аритмия;
глаукома;
периферни съдови смущения;
нервно изтощение, стрес.

Dr. Nature Гинко плюс - 30 капсули
За добра памет и топли крайници!
Всяка капсула съдържа:
екстракт от гинко билоба - 200 mg, екстракт от гроздови семки - 50 mg.
Начин на употреба:
Препоръчва се по 1 капсула дневно,
след храна.
код 30061
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1190 лв.

опаковка за

допълнителна
информация за
съставките

30

дни

стр. 143

Dr. Nature Ай кю макс - 30 таблетки

Най-добрата формула за подсилване на паметта и концентрацията!
Всяка таблетка съдържа: екстракт от гинко билоба (24 % флавоноиди) – 100 mg, магнезий
– 160 mg, екстракт от родиола (Rhodiola Rosea) – 100 mg, екстракт от гроздови семки (95%)
- 60 mg, фосфатидилсерин – 50 mg, диметиламиноетанол (ДМАЕ) – 30 mg, екстрактот мента
– 20 mg, хуперзин А – 50 μg, витамин B6 – 4 mg, селен – 100 μg, витамин B12 – 10 μg.
допълнителна

код 30060

2190 лв.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
стр. 13-19,
информация за
143
съставките
нарушено кръвооросяване на мозъка и крайниците;
подпомага за по-лесно запаметяване и повишава паметовите възможности като цяло;
Начин на употреба:
стимулира мозъчните функции и интелигентността;
Препоръчва се по
благоприятства сърдечно-съдовата дейност;
1 таблетка дневно,
намалена концентрация;
опаковка за 30 дни
сутрин след храна.
шум в ушите, световъртеж.

Dr. Nature Когнисел - 20 капсули

код 30071

2790 лв.

Всяка капсула съдържа: цитиколин (Citicolinе Sodium) - 250 mg, екстракт от гинко билоба 55 mg; витамин B1 – 1.1 mg; витамин B5 /Пантотенова киселина/ 1.4 mg; витамин B6 – 1.4 mg;
витамин B12 – 2.5 μg, цинк - 7,5mg, селен - 50 μg.
допълнителна
13-19,
информация за стр. 143
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
съставките
когнитивни, сензорни и двигателни неврологични заболявания;
нарушения на мозъчното кръвообращение (хронична мозъчно-съдова болест);
Начин на употреба:
проблеми с паметта, свързани с възрастта;
По 1 капсула дневно,
възстановяване след мозъчни травми.
опаковка за 20 дни
сутрин след храна.
Цитиколинът (cytidine 5’-diphosphocholine) участва в синтеза на фосфатидилхолин - основна
съставка на сивото вещество на мозъчната тъкан. Увеличава синтеза на структурния фосфолипид на невронната мембрана. Инхибира активността на определени липиди, като намалява
освобождаването на свободни радикали. Едновременно инхибира различин стъпки на исхемичната каскада, запазвайки исхемичната тъкан от увреда, като: ускорява редукцията на мозъчния
оток, подобрява мозъчния метаболизъм, увеличава синтеза на холин и ацетилхолин, предпазва и
възстановява невронната мембрана, възстановява цялостта на кръвно-мозъчната бариера.
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Памет и кръвооросяване

Най-новата формула за подсилване на паметта и концентрацията!

Очи и зрение

За здрави и
силни очи!

146

Лутеин и зеаксантин - мощни антиоксиданти от групата на каротиноидите.
Представляват естествени, мастноразстворими, есенциални пигменти на
макулата, които поглъщат светлината и осъществяват протекция срещу вредните
ултравиолетови лъчи и кислородните радикали, което ги прави особено ценни в
борбата с дегенеративните заболявания на очите, като същевременно поддържат
и изострят зрението. Лутеинът и зеаксантинът се усвояват около 5 пъти по-добре
отколкото бета-каротина. Приемът им не само предпазва от макулна дегенерация, но
дава възможност за възстановяване на започналия вече процес.
Черна боровинка - изключително богат източник на мощни антиоксиданти
- антоцианидини и флавоноиди, които ефективно се борят срещу клетъчната
деградация, причинена от разрушителното действие на свободните радикали. Помага
за увеличаване чувствителността на ретината към светлината, като наред с това
ефективно подпомага регенеративните и способности. Изключително ценен продукт
за подобряване и запазване на зрението. Подсилвайки фините капиляри улеснява
кръвоснабдяването на окото, намалява умората и засилва остротата на зрението.
Предпазва от дегенеративни проблеми на ретината и загуба на периферно зрение.
Витамин А - мощен антиоксидант, който е отговорен за адаптацията на окото в
средата светло/тъмно, тъй като участва в синтеза на зрителния пигмент на ретината.
Подпомага зрението, съдейства за изчистването на кръвоносните съдове на окото,
подхранва ги и ги заздравява, подмладява, освежава. Дефицитът му засяга основно
здравето на очите, кожата и косата. Помага при лошо зрение и катаракта.
Цинк - заздравява ретината и придава блясък на погледа. С висока концентрация
в очната ретина, в белите и червените кръвни клетки и кожата. Като изключително
важна част от редица ензимни системи, цинкът участва в усвояването на витамин А.
Витамин В2 - подпомага за подобряване на зрението чрез увеличаване
чувствителността на ретината. Облекчава умората на очите, изостря зрението,
успокоява напрежението в очната ябълка.
Рутин (Витамин Р) - допринася за поддържане на нормалната капилярна
пропускливост и подпомага кръвообращението на очите.
Колаген - един от най-често срещаните белтъци в тялото на човека. В състава му
влизат важни аминокиселини, които допринасят за нормалното функциониране и
регенериране на очите.
Витамини А, С, Е, селен - мощни антиоксиданти, които повишават антиоксидантния
потенциал на организма, подпомагат зрението и фините капиляри.

Dr. Nature Лутеин МАКС - 30 капсули
За добро зрение и здрави очи!
35 мг чист лутеин във всяка капсула!

Всяка капсула съдържа: лутеин - 35 mg, зеаксантин - 2 mg, черна боровинка - 35 mg,
бета каротен - 2 mg, хиалуронова киселина - 5 mg, рутин - 25 mg, витамин C - 75 mg,
витамин E - 18 α-TE, витамин B2 - 3 mg, цинк - 15 mg, мед - 1 mg, селен - 30 µg, гинко
билоба - 5 mg, ленено масло - 80 mg.
Dr.Nature Лутеин Макс:
подобрява зрителната острота и спомага при нарушения на зрението;
намалява риска от катаракта и развитие на възрастова макулна дегенерация;
намалява риска от очни заболявания при диабетици и пушачи;
подпомага укрепването на капилярите и предотвратява обазуването на тромби в
ретината;
подпомага функциите на окото преди и след операция от катаракта;
подобрява адаптацията на окото към светлина и тъмнина (препоръчва се при нощно
шофиране);
помага при синдром на „уморени очи“ при интензивна работа с компютър в условия на
изкуствено осветление.

код 30086
опаковка за

1990 лв.
30

дни

Dr.Nature Лутеин Макс съдържа висока концентрация на активни вещества, които имат
пряко защитно действие върху ретината на очите. Те намаляват риска от увреждане от
свободните радикали, благодарение на химическата си структура. Също така, притежават
свойството да поглъщат една част от високоенергийните лъчи в синия спектър на
светлината и играят основна роля като фотопротективен агент. Комбинацията от активни
съставки в продукта проявяват в ретината основните си защитни функции, като се
борят успешно с вредните въздействия на околната среда като UV лъчи, замърсявания,
възрастови изменения, работа с компютър, цигарен дим и други.
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Начин на употреба:
по 1 капсула на ден.

Здрави очи - 30 таблетки

Подобрява зрението и предпазва от перде и макулна дегенерация!
Всяка таблетка съдържа: екстракт от невен – 40 mg (от който лутеин - 10% - 4mg,
зеаксантин - 2% - 0,8mg); екстракт от черна боровинка - 30mg; витамин С - 80mg;
витамин В2 - 1,4mg; витамин Е - 3mg; цинк - 5mg.

код 30718

890 лв.

Начин на употреба:
1 таблетка дневно.

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

опаковка за

30

дни

Черна боровинка - 60 капсули
За здрави очи и силно зрение!

Очи и зрение

Всяка капсула съдържа:
черна боровинка (сух екстракт) - 120 mg;
цинк - 1,67 mg; витамин А - 133,33 μg.

код 30257
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3490 лв.

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
нарушено зрение;
проблеми със зрението в сумрак и тъмнина;
продължителна работа с компютър;
възстановяване след заболявания на очите;
за предотвратяване на макулна дегенерация и
катаракта.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 149

Начин на употреба:
2-3 капсули дневно,
приети в рамките на
деня с вода.
опаковка за

30

дни

Лутеин Мега Комплекс за поддържане
на зрението - 90 капсули
Запазете зрението си!

код 30407

6990 лв.

Всяка капсула съдържа:
лутеин - 6 mg, бета-каротин - 2 mg, зеаксантин допълнителна стр. 149
информация за
- 0,9 mg, екстракт от черни боровинки - 100 mg, съставките
витамин E - 10 mg, витамин B2 - 2,8 mg,
цинк- 4 mg, селен - 20 μg.
Начин на употреба:
1-2 пъти на ден по 1
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: капсула с чаша вода
проблеми със зрението;
по време на или след
при засилено психическо натоварване;
хранене.
продължителна работа пред компютър;
опаковка за 90 дни
дегенеративни проблеми, катаракта и др.
еднообразно хранене.

Всеки ден очите ни са изложени на много вредни въздействия и дразнители. Фактори като изкуствена светлина, работа с
компютри, четене в движещо се превозно средство, слънчева светлина, дим, вятър, полени, прах, свободни радикали и други
натоварват зрението. Затова балансираното снабдяване с полезни хранителни вещества и грижа за очите е особено важно за
максимално запазване на качеството на зрението.
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Лутеинът е един от най-силните антиоксиданти, а афинитета му да се натрупва предимно в макулата го прави особенно ценна
съставка в борбата с дегенеративните заболявания на очите. В комбинация с другите активни компоненти превръщат продукта
на Sanct Bernhard в уникална комбинация, която запазва здравето на очите и намалява риска от развитието на две от найчесто срещаните дегенеративни заболявания, а именно катаракта (перде) и макулна дегенерация. Понижава възможността
за образуване на тромби, укрепва очните капиляри и подобрява микроциркулацията - действия, особенно важни за доброто
състояние на ретината. Подобрява зрителната острота, намалява чувството за умора при работа с компютър. Понижава
вероятността от развитие на различни заболявания на зрителните органи при по-рисковите групи хора, каквито са възрастни
хора, диабетици и пушачи и др.

Сърце и холестерол

За здраво и
силно сърце!
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Сърце и холестерол

Сърдечно-съдовата система се състои от сърце и кръвоносни съдове (артерии, вени, капиляри). Кръвта циркулира в тази
мрежа от съдове из целия организъм и по този начин всяка отделна клетка се снабдява с кислород и хранителни вещества.
Сърцето е „двигателят“ на тази система, изпълнява функцията на помпа, която движи кръвта от сърцето към периферията
и обратно. В тъканите, червените кръвни клетки отдават кислород и приемат въглероден диоксид, който отнасят в белите
дробове, за да се отдели от организма. Там кръвта се обогатява с кислород, връща се в сърцето и цикълът се повтаря.
Кръвоносните съдове представляват затворена система от тръби с разнообразни размери, които достигат до всички части на тялото.
Тези, които изнасят кръв от сърцето, се наричат артерии, в тях налягането е високо и кръвта се движи по техните разклонения,
най-малките от които, се наричат капиляри. Най-големите артерии са аортата и белодробните артерии. Обратно в сърцето, кръвта
постъпва чрез вените, като най-големите, непосредствено вливащи се в сърцето, са белодробните вени и „кухите“ вени. Както всяка
система, така и сърдечно-съдовата е подложена на негативното влияние на външни и стресови фактори, на естествените процеси на
стареене, в резултат на което има нужда ефективна подкрепа за възстановяване и поддържане на нормалните и функции:
Глог - укрепва и тонизира сърдечния мускул, разширява коронарните съдове, предотвратява нарушения в сърдечната дейност, забавя
стареенето на сърцето и стимулира циркулацията на кръвта. Той е богат източник на вещества, които разширяват кръвоносните съдове
на сърцето и мозъка и така подобряват кръвоносния поток - сърдечният мускул и мозъкът получават повече кислород. Увеличава се
силата на сърдечните съкращения. Глогът успокоява сърдечно-съдовата система, има мощно регулиращо действие върху сърдечния
ритъм и кръвното налягане. Влияе положително върху нервната система, хипертонична болест и прояви на сърдечна недостатъчност,
атеросклероза.
Чесън - подобрява сърдечното и кардиоваскуларното здраве. Намалява кръвното налягане, препятства натрупването на лош
холестерол и тромбообразуването, защитава сърцето и съдовете от свободни радикали, разрежда кръвта и предпазва от удар и
тромбоза. Действа общоукрепващо, антиоксидантно, противогъбично, имуностимулиращо и антибактериално.
Аргинин - условно незаменима аминокиселина, която е прекурсор на азотния оксид. Като участник в обмяната на азота, аргининът
е особено важен за регулиране тонуса на артериалните съдове, участва в снабдяването с кръв на мускулните клетки, ефективно
се противопоставя на свободните радикали. Има незаменима роля при синтеза на хормоните, увеличава секрецията на растежен
хормон, подпомага детоксикацията на тялото и подсилва имунната система като повишава количеството на Т килърите. Аргининът
подпомага намаляването на излишните мазнини като активира окислението на липидите, подобрява сексуалната функция като
повишава кръвния поток към половите органи, което води до засилване на еректилната функция.
Червен ферментирал ориз - получава се при ферментация на ориз върху червени дрожди. В резултат се получава мощно синергично
действие на 11 биологично-активни вещества, основно монаколин, изофлавони, бетаситостерол и др., които инхибират синтеза на
холестерола, като блокират активността на чернодробния ензим HMG - Co A редуктаза. Този ензим е ключов в синтеза на холестерол
и намалявайки нивата му се способства за поддържане на нормални нива на холестерол и липиди в кръвта. При приема на продукта
в организма продължава синтез на мевалонова киселина, като при това не се нарушава синтеза на изключително важни стероидни и
полови хормони и не се натрупват токсични вещества, за разлика от прием на лекарства срещу висок холестерол, имащи аналогично
действие. Способства за запазване на артериите и вените, възстановява тяхната еластичност, поддържа нормален кръвоток. Няма
токсичен ефект и не намалява нивата на „добрия“ холестерол в организма. Пречиства съдовете, предпазва от инфаркти и инсулти.

Dr.Nature Фибростоп - 60 капсули
Революционна комбинация от ензими, биофлавоноиди, витамини и минерали
за здрава респираторна система, сърце, кръвоносни съдове, стави и мускули!
Всяка капсула съдържа: Serrazimes - 33 mg (с активност
606000 U/g), Кверцетин - 110 mg, Бромелаин - 220 mg (с
активност 1200 GDU/g), Фолиева киселина - 70 µg, Витамин
B6 - 0.5 mg, Витамин B12 - 1 µg, Селен - 20 µg).

Сърце и холестерол

код 30033

3990 лв.

Начин на употреба: Препоръчва се прием от 1 капсула три
пъти дневно, 30 мин преди или 2
часа след хранене.

опаковка за
Изберете продукт с протеолитични ензими при:
Възпалителни заболявания на белия дроб (в острата фаза и фазата на възстановяване);
Повишен риск от инсулт и инфаркт;
Артроза и остеоартрит (гонартроза, коксартроза);
Травми на опорно-двигателния апарат;
След хирургични операции;
Манипулации в денталната медицина (при вадене на зъби за намаляване на отока);
Трудно зарастващи рани;
Повишено физическо натоварване.

20

дни

Основните съставки на Dr.Nature Фибростоп и Dr.Nature Серази Плюс:
Serrazimes® е патентован ензимен протеолитичен бленд, за който е доказано, че разгражда протеиновите субстрати по начин,
подобен на серациопептидазата. Тази изключителна протеолитична ензимна бленда притежава доказано противовъзпалително,
противооточно и болкоуспокояващо действие и ефективно подпомага дихателната, имунната, сърдечно-съдовото и скелетномускулната системи.
Бромелаинът е ензим с протеолитично действие и подпомага дейността на стомашно-чревния тракт, благоприятства
функцията на имунната система и намалява хроничните възпаления в организма.
Кверцетинът е растителен флавоноид с мощно антиоксидантно и противовъзпалително действие, възпрепятства
разпространението и възпроизвеждането на много РНК-вируси, което го прави изключително подходящ в периоди на
повишена циркулация на вирусни и респираторни инфекции.
Комбинацията от фолиева киселина, витамин B6 и витамин B12 допринася за намаляване на стойностите на хомоцистеина в
кръвта. По този начин се редуцира риска от образуване на атеросклеротични плаки и се намалява вероятността от възникване
на мозъчни и съдови инциденти.
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Dr.Nature Серази Плюс - 60 капсули
Естествено средство срещу болка, оток и възпаление!
Силата на протеолитичните ензими за здраво сърце и дихателни пътища!
Всяка капсула съдържа:
патентован протеолитичен ензимен бленд
Serrazimes® - 33 mg с активност 606 000 U/g.
Начин на употреба: Препоръчва се прием
от 1 капсула три пъти дневно, 30 мин преди
или 2 часа след хранене.

2890 лв.

опаковка за

20

дни

В Dr.Nature Фибростоп и Dr.Nature Серази Плюс сe използват специални DR-растителни стомашно-устойчиви
капсули, които защитават ензимите от неблагоприятната среда в стомаха и допринасят за максимално запазване
на активността. Протеолитичната ензимна терапия в последните години намира широко приложение, поради
изключителните ползи за организма:
Благоприятства функцията на дихателната система и белите дробове.
Намалява риска от фибрози и сраствания на белодробна тъкан след инфекция.
Намалява възпалителните процеси в тялото и подпомага възстановяването.
Спомага за намаляване на риска от образуването на тромби.
Подпомага функцията на сърцето и кръвоносните съдове.
Намалява риска от мозъчни и съдови инциденти (инсулти и инфаркти).
Намалява болката и сковаността в ставите.
Намалява болката и отока при травми на опорно-двигателния апарат.
Спомага за отделянето на секрети от белия дроб, като възпрепятства застойните явления и риска от повторна инфекция.
Подпомага функциите на мускулите при физически натоварвания.
Спомага за зарастването на рани и възстановяването след хирургични операции и дентални интервенции.
Подпомага имунитета.
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код 30032

Dr.Nature Натокиназа 100 - 45 капсули

За здраво сърце и кръвоносни съдове!
При циркулаторни нарушения и повишен риск от тромбоза!

Всяка капсула съдържа: Натокиназа - 100 mg (ензим от контролирана ферментация на Bacillus
subtilis с активност 20000 Fu/g).
Натокиназа е протеолитичен ензим с фибринолитична активност. Ензимът се използва в народната медицина като средство за здраво сърце и съдове. Ето защо в последните години се провеждат десетки проучвания, които сочат, че Натокиназата е едно от най-eфективните стествени
средства за подпомагане функцията на сърцето, кръвоносните съдове и микроциркулацията.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
опаковка за 45 дни
Проблеми със сърцето, исхемична болест на сърцето;
Профилактика на инфаркт и инсулт;
Тромбофлебит;
Дълбока венозна тромбоза;
Повишени стойности на холестерола и кръвното налягане;
Атеросклероза;
Метаболитен синдром;
90
код 30030
лв.
Полиневропатия;
Лоши хранителни навици и стрес;
Начин на употреба:
Сърдечно-съдови заболявания;
1 капсула дневно,
Тютюнопушене;
вечер след хранене.
Нарушения на кръвообращението.
Натокиназата се синтезира от традиционното японска съставка Натто. Натто представлява ферментирали соеви зърна в присъствието на бактерията bacillus subtilis. Натокиназа има доказани свойства да разгражда фибрина, като до голяма степен действието
му се дължи на директно разрушаване на тромбите в кръвоносните съдове. Механизмът на действие на ензима осигурява продължително действие през цялото денонощие, което налага само еднократен прием. Така, риска от възникването на иснулт и инфаркт
се намалява през целия ден, дори и в ранните сутрешни часове, когато вероятността от възникване на сърдечно-съдов инцидент е
най-голяма. Ефектите на Натокиназа се осъществяват в цялата кръвоносна система и във всички съдове. Те обхващат гомемите и
по-малките артерии (всключително коронарните съдове), венозната система, микроциркулацията (в зрителната и слуховата област).
Главните ползи от прием на Натокиназа се свързват с намаляване риска от тромбоза и мозъчно –съдови увреждания, намаляване
образуването на атеросклеротични плаки, регулиране нивата на холестерола и триглицеридите, поддържане на нормално състояние
на артериите, вените и капилярите, предотвратяване образуването на съсиреци, регулиране стойностите на кръвното налягане, подкрепа работата на миокарда и редуциране риска от сърдечно-съдови инциденти
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Сърце и холестерол

31

ХЕРЦФИТ - 180 капсули
Здраво сърце и жизненост!

Всяка капсула съдържа: чесън(прах) – 200 mg, глог(листа и цвят/
прах) – 200 mg, витамин В2 – 1,4mg, витамин В1 – 1,1mg , витамин
В12 – 2,5µg.

7990 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 160
Начин на употреба:
3 пъти дневно
по 1 капсула,
приета с вода.

Сърце и холестерол

код 30530

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
заболявания на сърдечно-съдовата система;
атеросклероза;
сърдечни неврози;
аритмии;
нарушена сърдечна функция;
сърдечна умора;
повишен холестерол;
опаковка за 60 дни
хипертония;
риск от инфаркт и инсулт;
за укрепване на сърдечния мускул.
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ГЛОГ плюс - 240 капсули

Големият приятел на сърцето!
Използван успешно вече хиляди години!

код 30498

7990 лв.

Всяка капсула съдържа:
допълнителна
листа и цвят ог глог (прах) - 250 mg, сух екстракт информация за стр. 160
съставките
от листа и цвят на глог - 65 mg, сух екстракт
от плодове на глог - 35 mg, желязо - 2,5 mg,
опаковка за 60 дни
фолиева киселина - 80 µg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
проблеми със сърдечно-съдовата система,
Начин на употреба:
сърдечна невроза;
2 пъти днвено
нарушено кръвообращение;
по 2 капсули.
атеросклeроза;
хипертония.

Чесън и глог - 32 желатинови капсули

Ефективно предпазват сърцето и кръвоносната система!

32 желатинови капсули, произведени по специална технология на разпръскване на маслените частици за намаляване специфичния привкус на чесъна.
Всяка капсула съдържа:
допълнителна
масло от чесън – 560 mg; глог (екстракт)
информация за стр. 160
– 280 mg; масло от кардамон – 20 mg.

Сърце и холестерол

съставките

код 30214
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2390 лв.

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

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно
приети с вода.

опаковка за

32

дни

Аргинин – 150 капсули
Повече капсули на същата цена!
За здраво сърце и сила!

Всяка капсула съдържа:
допълнителна
L-аргинин - 500 mg, витамин В6 -1mg, фолиева информация за стр. 160
съставките
киселина - 100 μg, витамин B12 – 1μg.

код 30505

7550 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
нужда от подобряване кръвоснабдяването към клетките;
сърдечна недостатъчност;
Начин на употреба:
проблеми със сърдечно-съдовата система;
2 капсули веднъж дневно
затлъстяване;
приети с достатъчно вода
еректилна дисфункци;
опаковка за 75 дни
или друга течност.
лечение на рани.

Холест - ОК

30 таблетки за нормализиране нивата на холестерола
Стоп на лошия холестерол!

код 30216

допълнителна
информация за стр.
съставките

160

Начин на употреба:
1 таблетка дневно
приета с вода след
хранене.
опаковка за

30

дни

3190 лв.
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Всяка таблетка съдържа:
червен ферментирал ориз – 200 mg
(монаколин - 10mg).
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
повишени нива на холестерола и
триглицеридите;
нарушена мастна обмяна;
атеросклероза;
нарушения в сърдечно-съдовата система и
кръвообращението;
хипертония.

Уморени крака и разширени вени

За здрави
крака и вени!
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AktiVen - 120 капсули
За здрави крака и вени!

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
болезнени, уморени и натежали крака;
разширени вени;
хемороиди;
допълнителна
13-15,
проблеми с проточността на венозната кръв;
информация за стр. 166
съставките
отоци, спазми, болки, възпалени капиляри;
при тежки физически натоварвания;
наднормено тегло;
продължително стоене на крак;
липса на движение;
опаковка за 60 дни
носене на обувки с високи токчета, кръстосване на
краката при седене.
код 30423

4990 лв.

Начин на употреба:

1 капсула дневно приета с достатъчно вода.
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Уморени крака и разширени вени

Всяка таблетка съдържа:
eлда на прах - 250 mg, екстракт от див кестен - 100 mg, витамин C
- 80 mg, екстракт от червени лозови листа - 50 mg, мед - 1 mg,
манган - 1 mg.

Крем с див кестен - 250 мл

код 51305

1250 лв.

Гел с див кестен и лозови листа - 250 мл

ТОП продукт

Уморени крака и разширени вени

Активни съставки: екстракт от див конски кестен, глицерин.
Действие: Възстановяваща грижа за уморени, натежали, отекли и изтръпнали
крайници. Дивият кестен още от древността е известен като аналгетик с мощно
противовъзпалително действие. Богат е на ескулин – вещество, което тонизира
„чупливите“ вени, намалява тяхната проницаемост, прави ги по-еластични и поздрави. Аесцинът в екстракта от див кестен намалява кръвната съсирваемост, т.е.
опасността от образуване на тромби. Също така предотвратява насъбирането на
течност и подобрява венозния тонус.
Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен ефект е добре да
използвате крема или някой от геловете поне 2-3 пъти на ден върху проблемните
зони и по възможност да го комбинирате с прием на хранителна добавка AktiVen
от серията на Sanct Bernhard (стр.167).

При уморени крака и разширени вени!

код 51303

1750 лв.

Активни съставки: екстракт от див конски кестен, екстракт от червени лозови
листа, глицерин, камфор, ментол.
Действие: Освежаваща грижа за уморени, натежали и отекли крака. Има
антиоксидантен ефект - укрепва вените и капилярите. Намалява отоците и
премахва чувството на умора и тежест в крайниците. Подходящ е при разширени
вени, спазми, напукани капиляри, отслабена венозна циркулация. Подобрява
проточността на венозната кръв и увеличава еластичността на кръвоносните
съдове по краката и тялото.

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

Старинна рецепта с 10 алпийски билки, екстракт от конски кестен и лозови листа!

код 51352
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1450 лв.

Активни съставки: ментол, масло от листа на евкалипт, камфор; екстракти от лайка,
маточина, конски кестен, червени лозови листа, бял равнец, бял имел, феникули
(резене), хмел и валериана.
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. Подобрява подвижността на ставите и има противовъзпалителен
ефект. Подходящ е за масажи на цялото тяло. Нанася се с енергични масажни
движения. След употреба се усеща лекота и свежест!

Конски гел-балсам с алпийски билки
250 мл
код 51202

1090 лв.

500 мл
код 51203

1590 лв.

При болки и дискомфорт на мускулите и ставите!

Активни съставки: ментол, масло от листа на евкалипт, камфор, екстракт от
лайка, екстракт от маточина, екстракт от бял равнец, екстракт от бял имел,
екстракт от феникули (резене), екстракт от хмел, екстракт от валериана и урея.
Действие: Подходящ е при разширени вени, спукани капиляри, уморени и отекли крака,
синини, мускулни болки, артрит, ревматизъм и др. Успокоява болката и напрежението,
стимулира циркулацията на кръвта, има охлаждащ ефект, хидратира тъканите и оставя
чувство на облекчение. Подобрява подвижността на ставите и има противовъзпалителен
ефект. Подходящ е за масажи на цялото тяло. След нанасяне се усеща лекота и свежест!
Какво действие има всяка от активните съставки: Ментол – охлажда и облекчава уморени и отекли
крака. Евкалипт – освежаващо, успокояващо, противовъзпалително, облекчаващо при мускулни
и артритни болки. Камфор - антисептично, бактерицидно, стимулиращо. Лайка – антисептично,
успокояващо, против дехидратиране. Маточина – противодейства на бактериални и гъбични
инфекции, на болките от артрит и ревматизъм. Бял равнец – срещу кожни раздразнения. Бял имел
– подобрява кръвообращението, действа упокояващо при отоци и хронични ставни заболявания.
Феникули (резене) – противовъзпалително и подхранващо, облекчава мускулни и ревматични
болки. Хмел – срещу отоци,синини, язви, рани по кожата. Валериан – успокояващо при мускулни
спазми и ревматични проблеми. Уреята притежава свойството да задържа вода в роговия слой на
кожата и подпомага по-бързото заздравяване при суха и наранена кожа.

Конски гел-балсам с люти чушки - 500 мл

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

код 51356

1590 лв.

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

ТОП продукт

Гел с екстракт от див конски кестен с розмарин и арника
Доказана формула за спокойни и здрави крака!
Активни съставки: висококачествен екстракт от див конски кестен, розмарин и
арника. Съдържа ментол и камфор. Без парабени.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: преумора, мускулна треска,
болки в ставите, отекли и подути крака, разширени вени, напукани капиляри,
травми, синини, крампи. Превантивно: застоял или много динамичен начин на
живот, дълго стоене на крак, преди тежки натоварвания.

150 мл
Уморени крака и разширени вени

код 50140

1450 лв.

Дивият кестен притежава венотонично, противовъзпалително, капиляроукрепващо
и обезболяващо действие. Див кестен в комбинация с камфор, арника и розмарин
подпомага възстановяването при навяхвания, натъртвания, болки в мускулите и
ставите, отекли и подути крака. А в комбинация с ментола има охлаждащ ефект.
Enzborn гел с див конски кестен е дерматологично тестван и е с доказана грижа за
кожата.
Начин на употреба: Сутрин и вечер се нанася тънък филм върху чиста и здрава
кожа на проблемните зони.
след

преди

30 мл
код 50109

590 лв.
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Притежава сертификат от THERMOGRAFIE INSTITUT BERLIN за термотест за положителния ефект, който продуктът оказва върху човешката кожа. Сравнена е температурата на краката на човек преди и след употребата на гела с екстракт от див конски кестен.

Пробиотик, храносмилателна система, фибри, запек

Пробиотици - представляват живи микробиални
хранителни добавки, които подпомагат цялостното
храносмилане и потискат размножаването на “лоши”,
болестотворни микроорганизми в храносмилателната
система.
Възстановяват
нормалната
чревна
микрофлора, особено след лечение с антибиотици.
Пробиотичните бактерии директно се колонизират
върху чревната лигавица и започват да произвеждат
жизненоважни ензими, витамини, аминокиселини
и други клетъчни биопродукти. Здравословните им
ефекти са изключително разнообразни - стимулиране
функцията на имунната система и създаване устойчивост
спрямо вътрешните болестотворни причинители;
противотуморна и противоракова активност; намаляване
токсичната активност на другите вредни бактериални
щамове; антисклеротичен ефект и асимилация на лошия
холестерол; антихипертензивен ефект; възпрепятстване
на чревни, пикочо-полови и други инфекции;
спомагателен ефект при усвояване на хранителните
вещества и облекчаване на чернодробната функция,
участие в синтеза на витамини В1, В2, В3, В5, В6, В12 и К,
подобряване абсорбцията на минерали.
Пребиотици - „храна за пробиотиците“ - представляват
несмилаеми фибри, които преминават по цялата
дължина на стомашно-чревния тракт без да се променят,
стимулират растежа и развитието на полезните бактерии
в червата. Изключително мощен пребиотик е инулинът ефективно стимулира и активира полезната микрофлора
в организма, подобрява обмяната на липидите, намалява
риска от сърдечно-съдови заболявания, укрепва
имунитета. Участва в ефективното усвояване на калций
и магнезий и в синтеза на специфични мастни киселини,
които регулират кръвната захар и устойчивостта на
организма при стрес.

За здрава
храносмилателна
система!
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Фибри - осигуряват лесно и ефективно преминаване на приетата храна през стомашно-чревния тракт. Във водна среда набъбват
под формата на гел и подобряват перисталтиката на червата. Свързвайки се с натрупани по микрогънките на червата токсични и
отпадни продукти, те улесняват тяхното изхвърляне от организма, преди да са преминали в тъканите. Подпомагат усвояването
на хранителни вещества, активират полезната микрофлора, улесняват дефекацията, подпомагат организма, особено след прием
на високобелтъчна храна. Приемът на фибри намалява нивата на лошия холестерол, очиства храносмилателната система, препятства
натрупването на мазнини. Куркума - има мощен противовъзпалителен ефект и от дълбока древност се използва за лечение на стомашночревни разстройства, артритни болки, бъбречни проблеми. Стимулира секрецията на стомашен сок и подпомага функциите на черния дроб и
жлъчката, подобрява функциите на червата и стомаха. Особено полезна за подобряване на метаболизма на мазнини, като активира мастните
депа за енергийна трансформация. Мощен антиоксидант. Бионаличността и усвояването на куркумин (активното вещество в куркумата) се
подпомага от черния пипер.
Холин (витамин В4) - подкрепя липидната обмяна и поддържа нормална чернодробна функция.
Джинджифил - стимулира стомашните жлези, действа тонизиращо. Подобрява храносмилането и усвояването на хранителните вещества,
намалява прекомерното отделяне на газове (метеоризъм) и спомага за извеждането на токсините от тялото.
Папаин - храносмилателен ензим, получаван от плодовете на папая, благодарение на който се постига ефективно разграждане на белтъчните
храни като месо, яйца, млечни продукти, ядки и др. Ензимът разлага протеините до аминокиселини и предотвратява гнилостните процеси на
несмлените белтъци, което би довело до отделяне на вредни отпадни продукти. Папаята спомага и за изхвърлянето на отрови от организма,
намалява риска от чернодробни заболявания, регулира работата на червата и изчистването им от мъртви тъкани, токсини и шлаки.
Бромелаин - храносмилателен ензим, извличан от плодовете на ананаса. Той е един от най-мощните ензими, които спомагат за усвояване на
белтъчините от храната. Действа както в кисела, така и в алкална среда, затова е подходящ за употреба при консумация на високобелтъчни
храни, които не винаги е възможно да се смелят напълно в стомаха и впоследствие предизвикват образуване на газове, болка и дискомфорт
в коремната област.
Артишок - екстрактът от артишок подпомага образуването на жлъчен сок, предотвратява застоя на жлъчка в жлъчните пътища и засилва
отделянето на панкреатични ензими. Подпомага при газове в червата, подуване на корема, позиви за гадене и повръщане след нахранване,
непоносимост към мазнини, проблеми с апетита и др. Действа хепатопротективно (детоксикиращ ефект) и стимулира разграждането на
мазнините, натрупващи се в черния дроб.
Ленено семе – богат източник на фибри и есенциални мастни киселини (Омега 3-6-9), които подобряват храносмилането, регулират нивата
на глюкоза и холестерол в кръвта, има лек лаксативен и детоксикиращ ефект. Отличен помощник за вътрешното изчистване на организма.
Юка шидигера - изключително ефикасна за елиминирането на вредните токсини и неприятната миризма в храносмилателния тракт, прочиства
дебелото черво, подобрява храносмилането и метаболизма.
Сена - активира чревната перисталтика, спира абсорбцията на течности през дебелото черво, има мощно очистително действие.
Елшовиден зърнастец - има очистително действие, подобрява перисталтиката, без да дразни лигавицата на тънките черва.
Ревен - подобрява храносмилането, увеличава стомашната секреция, тонизира храносмилателната мускулатура. Подпомага кръвоносната,
отделителната и ендокринната системи.
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Dr. Nature Пробиотик комплекс + 10 капсули
За здравословна чревна флора и истински комфорт!

код 30069

1190 лв.

Всяка капсула съдържа: 10 млрд жизнеспособни пробиотични допълнителна
за стр. 170
бактерии от специален спорообразуващ щам Bacillus coagulans. информация
съставките
Защо Doctor Nature Probiotic complex +?
най-висока преживяемост на пробиотичните бактерии на стайна температура;
специален (спорообразуващ) пробиотичен щам, гарантиращ ефективно
преминаване през стомаха на жизнеспособни бактерии;
опаковка за 10 дни
стабилност при повишена влажност;
дълъг живот.
Начин на употреба:
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
1 капсула дневно.
нарушена микрофлора в храносмилателния тракт;
след лечение с антибиотици;
хранителни алергии;
дисбактериоза;
храносмилателни разстройства от различен характер;
срив в имунната система.
гнилостни и възпалителни процеси в червата;
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Американски зърнастец - използва се като меко слабително средство, подобрява храносмилането, нормализира
функциите на дебелото черво и черния дроб. Стимулира секрецията на храносмилателни ензими.
Канела - има меко газогонно действие, стимулира храносмилането, с антимикробно действие. Регулира кръвната захар.
Карамфил - усилва перисталтиката, активира секрецията на храносмилателни ензими, като по този начин подобрява
храносмилането и усвояването на хранителни вещества.
Върбинка - нормализира стомашно-чревния мотилитет, като наред с това подпомага черния дроб, релаксира нервната
система, премахва напрежение от различен характер.
Плодовете на слива имат лаксативно действие. Плодовете на копъра тонизират стомашната лигавица, стимулират перисталтиката.
Болдото стимулира производството и секрецията на жлъчка и храносмилателни сокове. Плодовете на тамаринд имат слабително
действие. Женското биле (сладник) добавя противовъзпалителен и успокояващ ефект. Цветовете от слез имат противовъзпалително,
слабително и лактогонно действие. Ясенът има антифебрилно и антихелминтно действие.
Растителен въглен - поради силно развитата си вътрешна повърхност, продуктът ефективно адсорбира токсични вещества, газове,
отрови, разпадни продукти на метаболизма и подпомага тяхното освобождаване от организма. Ефективно природно средство за
намаляване отделянето на газове и подуване на стомаха.
Симетикон - продукт с научно доказано действие като анти-пянообразуващ агент, което от своя страна води до намаляване на
подуването и образуването на газове в корема. След разграждане на газовите мехурчета, симетиконът се освобождава непроменен
от организма.

Dr. Nature Пробиотик Максимус - 10 капсули

Пробиотик, храносмилателна система, фибри, запек

Ново поколение пробиотик + пребиотик!
Максимално съдържание на 210 милиарда полезни бактерии в капсула!
7 биосъвместими пробиотични щама за добра чревна флора!

код 30095

1790 лв.

Начин на употреба:
За възрастни и деца се
препоръчва прием от 1
капсула дневно, преди
или след хранене. При
антибиотична терапия,
приемайте пробиотика
2 часа след прием на
антибиотика.
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Всяко таблетка съдържа: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
plantarum - общ пробиотичен микс от не по малко от 210 милиарда CFU във всяка капсула;
късоверижен инулин (пребиотик) – 100 mg.
допълнителна
информация за стр. 170
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
съставките
прием на антибиотици;
понижен имунитет и често боледуване;
опаковка за 10 дни
нарушена чревна микрофлора;
храносмилателни проблеми, подуване и газове;
недобро усвояване на хранителни вещества, включително лактозна нетолерантност;
гъбични и бактериални инфекции;
болки в корема, запек и диария;
възпалителни заболявания на червата;
стрес и забавен метаболизъм;
лоши хранителни навици.
Само 1 капсула от продукта съдържа повече живи бактерии, в сравнение с цяла опаковка
от обикновените пробиотици!
Д-р Нейчър Пробиотик Максимус е научно разработен синбиотик с изключително широк
спектър на полезно действие. Синергизмът на всички 7 биосъвместими бактериални щама
обуславя едновременното повлияване на имунитета, възстановяване баланса на чревната
микрофлора след прием на антибиотици, детоксикация и подпомагане при редица други
храносмилателни проблеми.
Д-р Нейчър Пробиотик Максимус е подходящ за заквасване на домашно кисело мляко
– още едно доказатество за ефективността. Чрез специално селектираните пробиотични
щамове се получава здравословно, висококачествено и хомогенно кисело мляко. Вижте
повече за технологията за приготвяне на www.green-master.eu.

Dr. Nature Постбиотик плюс - 30 капсули

Първият постбиотик! Биологично активни метаболити
от 12 щама полезни пробиотични бактерии с директно действие в червата!

код 30039

1890 лв.

Dr.Nature Постибиотик+ е първият постбиотик, осигуряващ най-модерен подход в грижата за
оптимална функция на стомашно-чревния тракт и силна имунна система. Съдържа иновативна
комбинация от патентован постбиотик и пребиотик. Действа бързо, сигурно и трайно за постигане
на чревен баланс.
опаковка за 30 дни
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
При прием на антибиотици;
Гъбични и бактериални инфекции;
Храносмилателни проблеми, подуване и газове;
Болки в корема, запек и диария;
Понижен имунитет и често боледуване;
Възпалителни заболявания на червата,
Грип и други вирусни заболявания;
включително синдром на раздразненото
Периоди на сезонни респираторни и стомашночерво;
чревни инфекции;
Стрес и забавен метаболизъм;
Недобро усвояване на хранителни вещества,
Лоши хранителни навици, наднормено
включително лактозна нетолерантност;
тегло и затлъстяване.

Начин на употреба:
1 капсула дневно,
преди или след хранене.
Какво представляват постбиотиците? Постбиотиците са вещества, които се синтезират по време на метаболитната активност на
полезните бактерии в организма. За разлика от пробиотиците, постбиотиците не е необходимо да прорастват в стомашно-чревния
тракт, за да започнат да действат. Те осъществяват своите ефекти моментално след прием. Те нормализират функцията на червата,
подпомагат чревната перисталтика, благоприятстват растежа на добрите бактерии и модулират имунната система спрямо нуждите на
организма.
Основните състави в Dr.Nature Постибиотик +
37 Labtico®HP е патентован, единствен по рода си постбиотик, създаден на база на високотехнологични методи за култивиране на 12
щама полезни бактерии: Bifidobacterium infantis; Bifidobacterium breve; Bifidobacterium lactis; Bifidobacterium longum; Bifidobacterium bifidum;
Lactobacillus plantarum; Lactobacillus paracasei; Lactobacillus casei; Lactobacillus rhamnosus; Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus fermentum;
Streptococcus thermophilus.
Floracia™ е патентован пребиотик, служи за храна на пробиотичните щамове и на полезните бактерии, които обикновено обитават
червата. Floracia™ проявява своя пребиотичен ефект в различните части на дебелото черво, което обуславя оптималното развитие на
полезните пробиотични култури.
Защо Dr.Nature Постибиотик + е по-ефективен от обикновените пробиотици? Действа бързо, не е необходимо прорастване
на бактериите в червата; Устойчив на стомашната киселина и антибиотиците; Не е необходим специален температурен режим на
съхранение; Съдържа метаболити от 12 полезни пробиотични щама.
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Всяко капсула съдържа: 37 Labtico®HP – 200 mg, Floracia™ - 200 mg.

Лактик ферментс – пробиотик+пребиотик -10 сашета

Задължително след прием на антибиотици и стомашно-чревен дискомфорт! С мощен и бърз ефект!

Пробиотик, храносмилателна система, фибри, запек

Всяко саше съдържа:
млечнокисели бактерии - 5млрд (Lactobacillus
acidophilus и Lactobacillus plantarum); инулин - 0,5g.

код 30242

2390 лв.

допълнителна
информация за
съставките

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
нарушена микрофлора в храносмилателния тракт;
понижен имунитет;
възстановяване след антибиотично лечение;
хранителен дисбаланс;
хранителни алергии;
храносмилателни разстройства от различен произход;
стомашни неразположения;
гнилостни процеси в червата;
дисбактериоза;
стрес;
диети.

опаковка за

стр. 170

10

дни

Начин на употреба:
1 саше дневно,
прието директно или
разтворено в малко
вода. Може да се
приема и от деца.

Храносмилателни ензими с витамин С – 90 капсули

При стомашен дискомфорт, подуване и газове!

Всяка капсула съдържа: бромелаин - 100 мг,
папаин - 100 мг, ананас на прах - 100 мг, папая на
прах - 100 мг, витамин С - 75 мг.

код 30511
168

4890 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
проблемно храносмилане;
подуване на стомаха;
дискомфорт и газове;
повишен прием на белтъчна храна;
проблеми с жлъчката и черния дроб.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 171,
172

Начин на употреба:
1 капсула 3 пъти дневно,
по време на хранене с
достатъчно вода.
опаковка за

30

дни

Растителен въглен - 50 таблетки

За плосък корем – без подуване и газове!
С мощен детоксикиращ ефект!

код 30227

1990 лв.

допълнителна
информация за
съставките

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

стр. 171

Начин на употреба:
Според нуждите - 4 таблетки
дневно. За максимален
ефект - 2 таблетки поне
30 мин преди хранене и 1
след. Може да се сдъвче или
преглътне с малко вода.

Метеор СТОП - 16 сашета

Край на неприятните газове в корема!

Всяко саше съдържа:
симетикон – 80 mg; екстракт от анасон – 5 mg;
екстракт от мента – 5 mg.
Vitar препоръчва за подпомагане при:
повишено образуване на газове;
къркорене и подуване в стомашно-чревния тракт.
код 30714

15

50

допълнителна
информация за
съставките

Начин на употреба:
От 1 до 3 сашета
дневно.
опаковка за

лв.

стр. 171

16

дни
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Всяка таблетка съдържа:
растителен въглен на прах - 0,56 g.

Куркума - 60 капсули
Царицата на лечебните подправки!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от куркума 340 mg, от които
куркуминоиди – 323 mg, холин – 50 mg,
екстракт от черен пипер - 5 mg.

код 30522

86
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50

лв.

код 30089

3690 лв.

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.
опаковка за
170

60

дни

допълнителна
информация за
съставките

стр. 171

опаковка за 30 дни
Начин на употреба:
2 капсули дневно, след храна. Приемайте капсулите цели с поне 200 мл
вода или сок.
Комбинацията от куркумин и пиперин се препоръчва за подпомагане при:
намалява възпалителните процеси като блокира медиаторите на възпалението;
повлиява болките в ставите при артроза и остеоартрит;
спомага при проблеми с храносмилателната система;
повишава имунитета и защитните сили на организма;
подобрява подвижността на ставите;
елиминира излишните токсини от организма;
подобрява метаболизма;
подобрява състоянието на нервната система;
спомага за поддържане на нормални стойности на холестерола и кръвното налягане.

Dr.Nature Куркума форте - 60 капсули

Куркумин и пиперин за мощно противовъзпалително действие!
За здрави стави и баланс на храносмилателната система!

Всяко капсула съдържа: екстракт от корени на куркума (95% куркумин) - 400 mg;
Екстракт от Черен пипер (95% piperin) - 5 mg.
Куркумата е едно от най-мощните натурални лечебни средства, използвана още в древните
индийски аюрведични традиции. Главното активно вещество е куркуминът. Куркумата е с
изключително мощно противовъзпалително и болкоуспокояващо действие, използва се
успешно при заболявания на ставите, артроза и остеоартрит. Освен това, куркумата подобрява
кръвообращението, спомага при стомашно-чревни заболявания и елиминира излишните
токсини от организма. Куркумата се бори с тихите възпаления в тъканите, като по този начин
предотврятява развитието на редица заболявания. Пиперинът е естествен алкалоид с мощно
противовъзпалително действие. Комбинацията от куркума и пиперин е изключително подходяща,
тъй като пиперинът увеличава бионаличността и ефективността на куркумата в пъти.

Джинджифил - 250 таблетки

Още едно от чудесата на китайската медицина!

код 30492

5990 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 171

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
общи стомашни неразположения от различен произход;
болки в стомаха от преяждане;
Начин на употреба:
подуване на стомаха;
3 пъти на ден
храносмилателни проблеми;
по 2 таблетки.
диспепсия, гастропареза, запек, колики;
опаковка за 40 дни
подобрява моториката на червата;
подпомага при простудни заболявания, кашлица, бронхит, възпаление на ставите;
облекчава симптомите при морска болест, болест при пътуване.

Артишок и Папая - 160 таблетки
Нека да изпитваме отново радостта от храната!
Не на газовете и подутия корем!
Всяко таблетка съдържа:
200 mg концентрат от артишок (5 mg
цинарин), 200 mg екстракт от папая.

код 30455

4950 лв.

допълнителна
информация за стр.
съставките
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Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
опаковка за 30 дни
подкрепа на храносмилателната функция;
подпомага усвояването на храни, богати на белтъци месо, яйца, млечни продукти, ядки и др.;
Начин на употреба:
нездравословно хранене;
3 пъти на ден
тежест и болка при храносмилане;
по 2 таблетки
проблеми с черния дроб и жлъчката.
преди хранене с вода.
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Пробиотик, храносмилателна система, фибри, запек

Всяка таблетка съдържа:
49,6 mg джинджифил.

Псилиум фибри - 20 сашета

За идеален чревен транзит, детоксикация и отслабване!

Пробиотик, храносмилателна система, фибри, запек

Всяко саше съдържа:
фибри от псилиум(индийски живовляк) - 4g.

код 30230

1890 лв.

Начин на употреба:
1 саше дневно. За ефективен
дренаж е препоръчително да
се приема вечер преди лягане.
За ефективно усвояване
на хранителни вещества,
приемайте преди основно
хранене. Разтворете във вода
и изпийте веднага.
опаковка за

20

дни

допълнителна
информация за стр.
съставките
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Продуктите с фибри се препоръчват
за подпомагане при:
проблеми в стомашно-чревния тракт;
стомашно-чревни разстройства;
лениви черва;
нарушена перисталтика;
метеоризъм;
запек;
детоксикация на дебелото черво;
отслабване;
регулиране на нивата на лошия
холестерол.

Псилиум фибри на прах - 400 г
Идеален чревен комфорт и детоксикация!

код 30526

3250 лв.

Състав:
допълнителна
информация за стр. 171
100% прах от обвивките на семената
съставките
на псилиум (индийски живовляк)
Начин на употреба:
4-5 г (1ч.л) фибри разтворени в 200 мл вода 1-2 пъти дневно. Препоръчва
се прием след като фибрите набъбнат, като след това изпийте поне 200 мл
вода. Може да се приема като се добавя в мюсли.
Важно!!! Винаги приемайте с фибрите достатъчно количество вода.
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опаковка за

60

дни

Ябълкови фибри - 55 таблетки за дъвчене

За здрав стомашно-чревен тракт и липса на запек!

код 30488

2590 лв.

допълнителна
информация за стр.
съставките

171

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
недостиг на фибри в основното меню;
Начин на употреба:
висок холестерол;
Германското дружество
интоксикация с тежки метали;
за хранене (DGE)
язва, гастрит;
препоръчва ежедневна
газове в стомаха и червата;
употреба от 3 до 6
дивертикули на колона;
дъвчащи таблетки.
хемороиди, запек и др.

13 билки с фибри - 100 таблетки

Двойно действие за редовен стомах и детоксикация!

код 30228

3990 лв.

Всяко таблетка съдържа: овесени фибри - 250mg, екстракти от слива - 24,5mg,
фенел - 15 mg, листа на болдо - 14 mg, семена от кимион - 14 mg, корени на
джинджифил - 10 mg, корени на тинтява - 7,5 mg, корени на глухарче - 7,5 mg,
листа от мента - 7,5 mg, корени на сладък корен - 7,5 mg, тамаринд - 7,5 mg, цвят
на слез - 7 mg, планински ясен - 7 mg.
Начин на употреба:
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
1-2 таблетки за
нередовен стомах;
препоръчване вечер
запек;
преди сън, приети с
нарушена функция на червата и храносмилателната
вода.
система;
затруднена перисталтика;
опаковка за 100 дни
повишени нива на холестерола и триглециридите;
особено подходящ за обща детоксикация и
пречистване на храносмилателната система.
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Пробиотик, храносмилателна система, фибри, запек

Всяка таблетка съдържа:
ябълкови фибри 56%, овесени фибри 7% и
целулоза 2%

опаковка за

15

дни

Пречистващ чай - 15 филтър пакетчета

Пробиотик, храносмилателна система, фибри, запек

Супер формула за тотално вътрешно изчистване!

код 30270

1150 лв.

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

допълнителна
информация за стр.
съставките

171

Начин на употреба:
1 пакетче сутрин,
запарено 3-5 мин
в 250 мл вряла вода.

Чай диджестив - 15 филтър пакетчета

код 30271

1150 лв.

Активни съставки:
див копър, корен от сладник, семена от
зелен анасон, ментови листа, кора от сладък
портокал и цветове от лайка.
Действие:
Ефективен и натурален чай за подпомагане
функцията на храносмилателната система.
При болки и газове.

допълнителна
информация за стр.
съставките

171

Начин на употреба:
1 пакетче сутрин,
запарено 3-5 мин
в 250 мл вряла вода.

Регулиращ Чай - 15 филтър пакетчета
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код 30273

1150 лв.

Активни съставки:
плодове от копър, корен от сладък корен,
листа от сена, листа от бреза, листа от
червена лоза.
Действие:
Билкова селекция, която има благоприятен
ефект върху стомаха и пречистването на
червата. Подходящ при запек.

допълнителна
информация за стр.
съставките

171

Начин на употреба:
1 пакетче вечер,
запарено 3-5 мин
в 250 мл вряла вода.

Dr.Nature Санилакс - 60 капсули

Всяка капсула съдържа екстракти от:
сена – 34 mg, лотос – 34 mg, ревен – 21 mg, американски зърнастец – 13 mg,
алое – 34 mg, балсамова круша – 55 mg, зелен чай – 34 mg, гарциния камбоджа
– 55 mg, цейлонска канела – 34 mg.
Комплексна природна формула, която подобрява чревната перисталтика,
регулира храносмилането, акумулира вода в дебелото черво, ограничава
превръщането на въглехидратите в мазнини, подобрява усвояването на
глюкозата в клетките и превръщането и в гликоген в черния дроб.

код 30074

18

90

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

лв.

Начин на употреба:
1- 2 капсули,
препоръчително вечер
допълнителна
информация за стр.
съставките

171,
172

Ежедневна регулация - 50 таблетки

Супер ефективна формула при лениви черва и запек!

Всяко таблетка съдържа: екстракти от: листа
на болдо - 20mg, плодове на слива - 6,66mg,
тамаринд - 6,66mg, листа на вербена - 2mg,
прополис - 1mg, канела на прах - 3,33mg, цвят
от карамфил - 2mg.
код 30226

1590 лв.

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
лениви черва;
запек;
затруднено храносмилане;
затруднен хранителен транзит;
преяждане.

допълнителна
информация за стр.
съставките

171,
172

Начин на употреба:
1-3 пъти дневно
по 1 таблетка,
приета с вода.
опаковка за 25-30 дни
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Пробиотик, храносмилателна система, фибри, запек

Редовен стомах и елегантна фигура,
гарантирани от 9 природни съставки!

pH

За съвършен
pH баланс!

Киселинно-алкален баланс

pH

176

В резултат на съвременния начин на живот и нездравословното хранене, рН на вътрешната среда на организма
излиза от нормалните граници, като обикновено повишава своята киселинност (pH намалява). Това е предпоставка за
отслабване съпротивителните сили на организма, в резултат на което многократно нараства вероятността от развитие на
заболявания. Ние предлагаме специални продукти с минерален състав и билкови добавки, които намаляват излишъка на
киселини, участват в процеси за регулиране на рН в телесните течности и подобряване общото състояние на организма.

pH

РЕСТАРТ - 20 разтворими таблетки
СТОП НА МАХМУРЛУКА!
Неутрализира киселините след прекомерна употреба на храни и напитки!
Всяко таблетка съдържа:

Начин на употреба:

натриев хидрогенкарбонат - 1,5 г.

890 лв.

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

За да удовлетвори потребностите при хранене на обществото през 21 век компанията Daﬁ разработва нов филтър за вода. Daﬁ
Aqua Balance pH+ има уникално свойство: алкализира чешмяната вода през специални керамични мембрани. Като допълнение,
филтърът Daﬁ Aqua Balance pH+ има възможността да редуцира вредните примеси в чешмяната вода.

Сменяем филтриращ елемент
Classic Aqua Balance pH+
за кана за пречистване на вода

2350 лв.

код 23005

Сменяем филтриращ елемент
Unimax Aqua Balance pH+
за кана за пречистване на вода
код 23006

2790 лв.
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Киселинно-алкален баланс

код 30702

до 3 таблетки на ден
според нуждите,
разтворени в 100 мл вода.

Минесан на прах – 200 г

pH

Нова разтворима формула!
Всяка доза от 5г съдържа: екстракт от лайка - 250mg, екстракт от маточина
- 233mg, калций (като калциев карбонат) - 800mg, натрий (като динатриев
хидроген фосфат) - 620mg, калий(като калиев хидрогенкарбонат) - 97mg,
фосфор(като динатриев хидроген фосфат) - 55mg, цинк (като цинков глюконат)
- 2mg.
Начин на употреба:
1 чаена лъжичка разтворена във вода или друга течност, приета след хранене.

Киселинно-алкален баланс

код 30501

4450 лв.

Sanct Bernhard препоръчва продуктите Минесан за подпомагане 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
код 30463

4890 лв.
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За регулиране на киселинно-алкалния баланс!
За жизнена активност и дълголетие!

Всяка таблетка съдържа:
калциев карбонат (110 mg чист калций), натриев хидрогенкарбонат (86mg –
натрий), екстракт от лайка, екстракт от маточина.
Начин на употреба:
2-3 пъти на ден х 2 таблетки с вода.

опаковка за

60

дни

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

pH

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

1150 лв.

За най-точен резултат проверете рН на първата и втората урина за деня и определете средната стойност.
Как да разчитаме резултатите:
Много кисела среда: рH под 5,75
Това е „опасна зона“. Вземете мерки, като промените хранителния режим и използвате алкализиращи продукти на Green
Master. При такива стойности тялото ви е от 50 до 100 пъти „по-кисело“ от нормалното, а това е опасно за организма!
Кисела среда : рН: 6.0 - 6.5
Зона, в която трябва да бъдете особено внимателни. Тялото ви е от 5 до 10 пъти „по-кисело“ от нормалното. Необходима е
корекция в храненето и употреба на алкализиращи продукти за да корегирате стойностите на вашето рН.
Идеална среда: 6.75 - 7.25
Вашето рН е в идеалната среда! Продължавайте да поддържате здравословен, алкализиращ начин на живот.
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Киселинно-алкален баланс

код 30502

В резултат на съвременния начин на живот и нездравословното хранене, рН на
вътрешната среда на организма излиза от нормалните граници, като обикновено
повишава своята киселинност (pH намалява). Това е предпоставка за отслабване
съпротивителните сили на организма, в резултат на което многократно нараства
вероятността от развитие на заболявания. С помощта на рН лентите можете бързо
да проверявате киселинността на урината и при необходимост да вземате мерки
за начина си ная хранене или прием на специалните продукти на Green Master за
повишаване на алкалността.

Детоксикация, черен дроб

За чист
черен дроб!

Бял Трън - един от най-ефективните хепатопротектори. Белият трън е най-богатият източник на мощния антиоксидант силимарин,
който играе роля в стабилизацията на биомембраните на хепатоцитите, повишава детоксикиращата и антиоксидантна активност
на черния дроб, вкл. и синтеза на глутатиона. Белият трън стимулира синтеза на белтъци и регенеративните процеси, което
подпомага възстановяването на повредените чернодробни клетки, защитава неповредените хепатоцити и повишава тяхната
устойчивост по отношение на инфекциите и различни видове отравяния. Усилва образуването и отделянето на жлъчка, като по този
начин нормализира процесите на храносмилане и обмяната на веществата. Използва при остри и хронични хепатити, цироза на
черния дроб, холангит, холецистит, а също и при токсични поражения на черния дроб в резултат на отравяне с различни химически
съединения, вкл. алкохол, отровни гъби и лекарствени препарати.
Артишок - подпомага храносмилателната функция като активира образуването на жлъчен сок, предотвратява застоя на жлъчка
в жлъчните пътища и засилва отделянето на панкреатични ензими. Подпомага метаболизма на мазнините, натрупвани в черния
дроб, действа хепатопротективно и детоксикиращо. Има профилактичен ефект против холецистолитиаза (образуване на камъни
в жлъчката). Силно действащото вещество ценарин, което от всички плодове и зеленчуци се среща само в артишока, стимулира
отделянето на отпадни продукти от черния дроб, ускорява извличането на излишните течности и соли. Мощно подпомага
очистването на организма и е ефективно при хепатит, чернодробни и жлъчни заболявания, атеросклероза.
Глухарче - природно средство с диуретично действие. Приема се като чернодробен и храносмилателен тоник, ефективен при
проблеми на черния дроб, жлъчката, бъбреците и пикочния мехур.
Куркума - ефективно подпомага детоксикацията на черния дроб и подобрява храносмилането.
Холин (витамин В4) - има основна функция да регулира мастните натрупвания в черния дроб. Подпомага детоксикацията,
стимулира чернодробната дейност.
Розмарин - има пикочогонно действие. Ефективно възбужда секрецията на стомашните жлези, в резултат на което стимулира
храносмилането. Подпомага детоксикацията.
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Dr.Nature Green Detox - 90 капсули
100% натурален пречистен бентонит
Детоксикация и виталност!

Всяко капсула съдържа: бентонит - 800 mg.
Dr. Nature препоръчва за:
мощна и ефективна детоксикация – очиства от токсини, тежки метали, метаболитни
отпадъци;
алкализиране на организма;
ефективна борба с оксидативния стрес и свободните радикали;
подпомага храносмилателните функции - ефективен при рефлукс, повишена киселинност,
запек;
подпомага при нарушен минерален обмен;
подкрепа при алергии, екземи, кожни проблеми;
подобрява имунитета и съпротивителните сили на организма.

код 30081
опаковка за

2990 лв.
45

дни

Бентонитът (монтморилонит) е природна глина с мощен детоксикиращ ефект. Произходът и
е вулканичен, а наименованието идва от района с най-големи залежи в света – Форт Бентън,
Уайоминг. Ефективно подкрепя функциите на храносмилателната система, поддържането
на оптимален минерален баланс и усвояването на полезните хранителни вещества.
Подпомага насищането на клетките с кислород. Неутрализира редица патогенни бактерии
в храносмилателния тракт, като същевременно подпомага функциите и акитвността на
полезната микрофлора.
Основният детоксикиращ ефект се дължи на поредица физико-химични процеси,
които настъпват след контакт на бентонита с вода. При прием той увеличава обема си,
развива високоактивна порьозна структура с огромно количество активни центрове с
отрицателен заряд, които се свързват с положителните заряди в токсините, в резлутат
на което те се ивеждат от организма. Към това се добавя и мощният абсорбционен
ефект на силно развитата повърхност на природния продукт, подпомагащ общата и
ефективна детоксикация на организма.
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Детоксикация, черен дроб

Начин на употреба: 2-3 пъти дневно х 1 капсула преди храна, приета с вода. При употреба на
продукта е важно да се консумира достатъчно количество вода. Продуктът не е предназначен за
постоянна употреба.

Артишок - 150 капсули

Специална грижа за черния дроб, жлъчката и стомаха!
Всяка таблетка съдържа: екстракт от артишок 350 mg, от който цинарин 8.75 mg (Cynara scolymus,
2.5% цинарин); холин битартарат - 50 mg.

код 30520

5990 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
проблеми с храносмилането и стомаха;
подуване, газове;
нарушена обмяна на мазнините;
проблеми с черния дроб и жлъчката;
атеросклероза.

допълнителна
информация за стр.
съставките

75

опаковка за

186

дни

Начин на употреба:
2 пъти дневно по 1 капсула
приета с достатъчно
количество вода.

Чист черен дроб - 30 таблетки
Детоксикация, черен дроб

При честа употреба на алкохол, цигари и мазни храни.
Детоксикира, регенерира и витализира черния дроб!
Всяка таблетка съдържа:
екстракт от бял трън – 150 mg, биотин - 12,5 mg;
витамин B1 - 0,275 mg; витамин В2 - 0,35 mg;
витамин В6 - 0,35 mg; витамин В12 - 0,625 mg;
никотинамид – 4 mg; пантотенова киселина 1,5mg; фолиева киселина – 50 mg; витамин С – 20
mg; витамин Е – 3 mg.

код 30712
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890 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 186

Начин на употреба:
1 таблетка дневно.

Vitar препоръчва за подпомагане при:
опаковка за
детоксикация на черния дроб;
при заболявания на храносмилателната система, черния дроб, жлъчката;
повишени нива на холестерол и мазнини.

30

дни

Бял трън - 90 капсули
Детоксикант No1

код 30431

7690 лв.

Всяка капсула съдържа:
екстракт от плодовете на бял трън (Milk Thistle
Extract) - 200 mg, от който силимарин - 22 mg;
холин - 90 mg; цинк - 5 mg.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 186

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
чернодробни и жлъчни заболявания;
Начин на употреба:
токсични поражения на черния дроб;
1 капсула дневно прехепатит, цироза;
ди хранене, приета с
заболявания на храносмилателната система;
поне 200 мл вода.
панкреатит;
опаковка за 90 дни
повишен холестерол;
диабет.

За здрав и чист черен дроб!

код 30265

2390 лв.

Всяко таблетка съдържа:
артишок(екстракт) - 100 mg, бял трън(екстракт)
- 100mg, холин - 41,25 mg, розмарин 25 mg,
алое - 25 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
проблеми в дейността на черния дроб и
жлъчката;
детоксикация на организма;
нарушен липиден баланс;
повишен холестерол;
проблеми в храносмилателната система.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 186

Начин на употреба:
1-2 таблетки дневно,
приети с повече течност,
препоръчително
по
време на ядене.
опаковка за

30

дни
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Бял трън + Артишок - 30 таблетки

Детокс 4 действия - 500 мл
Детоксикация и добър чревен транзит!
Всяка еднократна доза съдържа: сухи екстракти от диня – 250 mg, къдраво зеле – 125
mg, цвят от хибискус – 125 mg, корени от репей – 60 mg, плодови концентрати от портокал –
250mg, лимон – 100 mg, холин – 41,25 mg.

код 30294

3250 лв.

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
детоксикация на организма;
нарушени храносмилателни функции;
нарушен чревен транзит;
повишено образуване на газове;
задържане на течности;
подобрява функциите на черния дроб и качеството на кожата.
Начин на употреба:
25 мл разтворени в 500 мл вода се приемат в 1-2 приема в рамките на деня. Разклатете
преди употреба.

Детоксикация, черен дроб

Фаст Дрена - 500 мл
Състав в 50 мл: течен екстракт от корени на аспарагус - 120 mg; течен екстракт от корени на
репей - 120 mg; течен екстракт от листа на болдо - 120 mg; течен екстракт от листа на артишок 120 mg; екстракт от бял трън - 120 mg, от които силимарин - 22 mg; течен екстракт от коренище
на куркума - 120 mg; течен екстракт от корени на глухарче - 120 mg; екстракт от листа на черно
френско грозде - 120 mg.

код 30793

25

90

184

лв.

Equilibra препоръчва тази уникална комбинация
от 8 растителни екстракта насочени към ефективна
детоксикация на организма и подпомагане функцията
на черния дроб и отделителната система. Спомага
за извеждане на токсините и излишните течности от
тялото. Екстрактите подобряват работата на бъбреците и
подпомагат черния дроб и жлъчката.

Начин на употреба:
50 мл разтворени в 1-1,5 л вода.
Изпива се в рамките на деня.
опаковка за

10

дни

Червена боровинка - най - използваният природен продукт за подкрепа на уринарния тракт, борба с инфекциите и основно цистита. Има
доказан противовъзпалителен и антимикробен ефект. Главното бактерицидно действие се дължи на съдържащите се проантоцианидини, които
препятстват прикрепването на бактериите по стените на пикочния мехур, където биха предизвикали възпаление. Червената боровинка укрепва
капилярите, добавя диуретичен ефект, както и силно антиоксидантно и антисептично действие. Съдържащият се флавоноид кверцетин действа
противовъзпалително и антиоксидантно. Бензоената киселина в плодовете определя антисептичното й действие и подкрепата за чревната
микрофлора. Червената боровинка предотвратява натрупването на холестерол и намалява риска от сърдечни заболявания.
D-маноза - природен монозахарид, който противодейства на инфекциите на отделителната система, укрепва уринарния тракт. 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. Биологичната сила на манозата се свързва с предпазване от бактериални, паразитни и
вирусни инфекции. Облекчава възпаленията при ревматоиден артрит, понижава кръвната захар, холестерола и триглицеридите.
Коприва - пречиства кръвта, действа като диуретик и е идеална за предотвратяване образуването на бъбречни камъни. Съдържа съставки,
които намаляват възпалението и увеличават отделянето на урина. При мъжете тя се използва и при проблеми свързани с простатата: често
нощно уриниране, твърде чести позиви, болезненост, неспособност за уриниране и раздразнения на пикочния мехур. Копривата се приема при
инфекции и възпаления на пикочните пътища (ИПП), камъни в бъбреците и др.
Екстрактите от бяла бреза и полски хвощ - познати са с диуретичното си действие, подпомагат изхвърлянето на натрупаните токсини и
отпадни метаболити като пикочна киселина.
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За здрава
отделителна
система!

Дрена Форте Плюс - 60 капсули
За добър дренаж и детоксикация!

Всяка капсула съдържа екстракти от: плодове на канадска червена боровинка
– 100 mg, коприва – 100 mg, магданоз – 100 mg, листа от бреза – 100mg, цинк –
10 mg, фолиева киселина – 200 µg, биотин – 50 µg.
Vitar препоръчва за подпомагане при:
задържане на течности в организма;
проблеми с бъбреците и отделителната система;
за ефективна детоксикация;
забавен метаболизъм.
Начин на употреба:
1 капсула дневно.

Бъбреци, уринарен тракт

код 30748

3750 лв.

Дрена форте плюс е билкова комбинация, която елиминира задържането на вода
и течности в организма, предизвиквано обикновено от неправилно хранене или
нарушени бъбречни функции. Подпомага детоксикацията, дейността на бъбреците
и отделителната система.

Коприва плюс - 300 таблетки

Против възпаления и камъни в бъбреците,
с диуретичен и детоксикиращ ефект!
код 30521

7290 лв.
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Всяка таблетка съдържа: Сухи eкстракти от: листа на коприва - 200mg, полски хвощ –
100mg, бяла бреза - 100mg, витамин С - 10mg.
Начин на употреба:
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
хора, които задържат повече вода и течности в резултат на
нарушено хранене, травми или нарушена функция на бъбреците;
при риск или наличие на камъни в бъбреците;
при риск от подагра.

По 2 капсули 3 пъти дневно след храна. Приемайте
всяка доза с поне 200 мл.
вода или сок.

опаковка за

50

дни

Червена боровинка Фортe - 30 капсули
Синергичен ефект за подкрепа на отделителната система!

3550 лв.

Всяка капсула съдържа:
ексктракти от червена боровинка – 500 mg(10% РАС, 50
mg), коприва – 50 mg, листа
от бреза – 100 mg, витамин С
– 80 mg, D-маноза – 100 mg.
Начин на употреба:
1 капсула дневно.

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.
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код 30751

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

Червена боровинка - 90 капсули
Здраве за отделителната система, бъбреците и
уринарния тракт! Стоп на цистита и възпаленията!
Всяка капсула съдържа:
500 mg концентриран екстракт от червена боровинка
(с минимум 13 mg проантоцианидини (PAC)).
допълнителна
информация за
съставките
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код 30453

7990 лв.

стр. 193

опаковка за

45

дни

Начин на употреба:
1 път на ден по 2 капсули преди вечеря с малко
течност.

Уринеле -12 сашета

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.

код 30249
188

2790 лв.

допълнителна
информация за
съставките
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опаковка за

12

дни

Продуктите с червена
боровинка се препоръчват
за подпомагане при:
проблеми с пикочните
пътища и функцията на
бъбреците;
цистит, парене и болка при
уриниране;
възпалителни процеси
причинени от различни
микроорганизми;
подпомагат излъчването
на пикочна киселина и
разтварянето на бъбречни
камъни.

Билков сироп Боровинка – 200 мл

При парене и болки при уриниране, при цистит!

Активни съставки в 10 мл:
екстракт от червена боровинка (10:1) –
150mg; екстракт от ехинацея (4:1) – 50mg;
витамин С – 40 mg.
код 30723

Начин на употреба:

Деца от 3 до 12 г – 10 мл
веднъж дневно.
Възрастни и деца над 12 г 2 пъти дневно по 10 мл

1250 лв.

допълнителна
информация за стр.
съставките
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Тройна формула за здрави бъбреци и чист уринарен тракт!
Начин на употреба:
1 капсула дневно,
приета с достатъчно
количество вода.

Всяко капсула съдържа: екстракт от
канадска червена боровинка - 300 mg;
екстракт от мечо грозде - 50 mg; екстракт от
бяла бреза - 10 mg.
код 30735

1490 лв.

опаковка за

30

дни

допълнителна
информация за
съставките
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МАКСИ Червена боровинка -30 капсули

Диабет и кръвна захар

190

За нормални
нива на
кръвната захар!

Канела с хром и цинк - 180 капсули
За нормални нива на кръвната захар!

Всяка капсула съдържа: 200 mg, екстракт от канела (10:1)
съответстващ на 2000 mg канела, 50 μg хром и 3,5 mg цинк.

5990 лв.

Действие: Основното действие на канелата е свързано с регулиране стойностите на кръвната захар в организма. Канелата е антиоксидант. Тя подпомага обмяната на веществата и кръвоснабдяването. Микроелементът хром подпомага
транспортирането на глюкозата (кръвната захар) през мембраните на клетките и вътре в клетките, където тя може да бъде
превърната в енергия. Хора, които не получават достатъчно хром, могат да развият “нетърпимост към глюкозата”. Хромът също
така подпомага повишаването на липопротеините с висока плътност - добрия холестерол, който помага за изхвърлянето от
тялото на липопротеините с ниска плътност - лошия холестерол. Помага за поддържането на кръвната захар. Комбинацията с
цинк подпомага клетките при усвояването на глюкозата.
Наред с основното си действие, капсулите с канела, хром и цинк подпомагат регулирането на храносмилателния процес,
клетъчното хранене, кръвоснабдяването на корените на косата, укрепването на зъбите.
Знаете ли, че...
Канелата е една от най-старите подправки в света. Добива се от кората на дървото, която през две години се обелва и се изсушава,
докато стане като фин пергамент. Навива се на ролца, но в търговската мрежа по-често се продава стрита на фин прах. Родина
на канеленото дърво са влажните тропически гори на Югоизточна Азия. Цейлонската канела е разространена в Шри-Ланка,
Индия, а китайската се отглежда в Китай, Виетнам и Индонезия. Смята се, че тази подправка съдържа молекула, чиято структура
е сходна с тази на инсулина, също така и проантоцианидин, който усилва чувствителността на клетките към инсулина.
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код 30424

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
диабет II тип;
забавен метаболизъм;
повишено съдържание на мазнини в кръвта;
повишен холестерол;
опаковка за 180 дни
натравяния;
нездравословно хранене;
Начин на употреба:
стресов начин на живот;
1-2 пъти на ден по
липса на движение;
1 капсула с чаша вода.
борба с наднормено тегло;
простудни и грипни заболявания - антисептик.

Dr.Nature Берберин - 60 таблетки

Ефективен контрол на кръвната захар, липидите и теглото!

Всяка капсула съдържа: екстракт от корени и стъбла на Куркуминово дърво
(Berberis aristrata) DER 5:1 - 400 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
Диабет II тип;
Преддиабетни състояния;
Фамилна обремененост от диабет;
Нарушения във въглехидратния и липидния метаболизъм;

Берберинът е натурален продукт с висока биологична активност, основно свързвана със способността му да регулира нивата на кръвната захар и нивата на липидите. Той се извлича от няколко
растения от групата Berberis, като най-голяма популярност поради високата концентрация на активни вещества има куркуминовото дърво - Berberis aristrata.
Първите сведения за приложението на берберин в древноиндйската и китайска медицина го
свързват с прилагането му като сигурно средство в борбата с паразити и причинители на различ90
ни инфекции.
код 30005
лв.
Днес берберинът е изследван в стотици научни изследвания, които са доказали високата му
ефективност при много биохимични процеси. Основният му ефект се дължи на въздействието му
опаковка за 60 дни
върху специфични ензими, чиято активност се повишава при диабет. Наред с това оптимизира
инсулиновата резистентност, стимулира гликолизата, намалява производството на захар в черния
Начин на употреба:
дроб, забавя разграждането на въглехидратите в червата, подпомага активността на полезната
1 таблетка дневно по
микрофлора в организма. Действието му е сравнимо с това на най-често използваните фармацевреме на хранене.
втични лекарства приемани при диабет, с неоспоримото предимство на натуралния му произход.
Берберинът регулира липидния метаболизъм, намалява нивата на триглицеридите и серумния холестерол, подкрепя дейността на
сърдечно-съдовата система, предотвратява мастните натрупвания и подпомага регулирането на телесното тегло.
Всичко това превръща берберина в един от най-комплексно действащите продукти при метаболитен синдром (синдром Х), който
включва затлъстяване с инсулинова резистентност, повишено кръвно налягане, повишен холестерол, висока кръвна захар и висок
атеросклеротичен риск.
Редица изследвания дават добри резултати при използването на берберин при различни видове рак - левкемия, рак на гърдата и
простата, на щитовидната жлеза, дебелото черво, черния дроб и др. Той участва в активирането на процесите на програмираната
клетъчна смърт (апоптоза), потиска разпространението на зловредните клетки и намалява действието на някои протеини, свързващи
се с възникване на възпаления. Нашият съвет: за максимална степен на усвояване и по-добра ефективност, съчетайте с прием на
продукти, съдържащи бял трън.
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Повишени нива на холестерола
и триглицеридите;
Наднормено тегло;
Метаболитен синдром.

Dr.Nature Диасан МАКС - 60 капсули
Контрол на нивата на кръвната захар и липидите!
Всяка капсула съдържа: екстракти от цейлонска канела – 233 mg, гимнема – 21 mg,
горчив пъпеш – 55 mg, хром – 91 µg, цинк – 5 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
диабет II тип;
диабетна полиневропатия;
преддиабетно състоние;
предразположеност към развитие на диабет;
повишени нива на холестерола и триглицеридите;
нарушен въглехидратен метаболизъм;
нездравословно хранене.

1890 лв.

опаковка за

60

дни

Екстрактът от цейлонска канела подпомага усвояването на глюкозата в тъканите (найвече в мускулите) и поддържа нормални нива на холестерол в кръвта.
Екстрактът от горчив пъпеш помага за поддържане нормални нива на глюкоза в кръвта и
допринася за усвояването й от тъканите.
Екстракт от гимнема се използва за поддържане нормалните стойности на кръвна захар.
Цинкът допринася за нормалното протичане на метаболизма на въглехидратите, мастните
киселини, витамин А и синтеза на белтъчини.
Хром (хром пиколинат) - поддържа кръвната захар в нормални граници, помага за
волевото контролиране на апетита и влечението към сладки храни, благоприятства
изгарянето на излишната глюкоза.
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код 30075

Начин на употреба:
1 капсула дневно,
препоръчително
сутрин.

Стави, кости,мускули и болки

За движение
с лекота!
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Колаген - най-разпространеният белтък в човешкото тяло. Има важно значение за еластичността и доброто състояние
на кожата, ставите, костите, мускулите, сухожилията, кръвоносните съдове, зъбите, очите, ноктите, косата. Играе роля
на важен структурен елемент на костно-мускулната система и съединителната тъкан. Подпомага стопирането на
автоимунните заболявания на ставите - различните видове артрити: остеоартрит и ревматоиден артрит и др.
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) - уникален природен вид, който се среща само в акваторията на Нова Зеландия. Изключително
богат източник на глюкозаминогликани (GAG), които осигуряват доброто здраве, комфорт и подвижност при ставите и подкрепа на
ставната смазка. Зеленоустата мида подпомага запазването и регенерирането на ставите, хрущялите и съединителната тъкан. Приемът
и намалява болките в ставите, повишава подвижността, оказва мощен противовъзпалителен ефект.

Хондроитин - важен компонент, участващ в състава на ставния хрущял. Приемът му „заставя“ хрущялната тъкан да усвоява течности,
които са източник на хранителни вещества и подпомагат намаляване на втвърдяването и. Защитава остарялата тъкан от разрушаване
и подпомага изграждането на нова. Участва в регулацията на фосфор-калциевия обмен, намалява загубата на калций, забавя
развитието на остеопороза.
Метилсулфонилметан - органично сяра-съдържащо съединение, със силни антиоксидантни, противовъзпалителни и детоксикиращи
свойства. Участва в синтеза на протеини и във формирането на съединителни тъкани, подкрепяйки ставите, сухожилията и костите,
както и тъкани в подкожието, около кръвоносните съдове, очите, венците и др. МSM e изключително важен при формирането на
кератин, колаген и еластин, които дават гъвкавост, тонус и сила на мускулите, костите, ставите, вътрешните мембрани, кожата, косата
и ноктите.
Хиалуронова киселина - присъства във всички тъкани, като най-висока концентрация е в кожата и хрущялите. Тя е важен елемент от
ставната течност, която играе роля на смазка и подкрепя ставите. Има огромна хигроскопичност - задържа вода 1000 пъти повече от
собственото си тегло, дефицитът и води до повишаване на триенето и износването на ставните повърхности.
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Глюкозамин - най-важната съставка на съединителната тъкан. Основната му функция е стимулиране синтеза на глюкозаминоклюкани,
необходими за възстановяване на ставния хрущял. Глюкозамин сулфатът лесно се усвоява в стомашно-чревния тракт, където
се превръща в неутрална аминозахар. Именно тази форма преминава към ставите, където подпомага синтеза на хрущялната
тъкан. Той е основен компонент на мукополизахаридите, които осигуряват нормалната структура на сухожилия, хрущяли, ставни
връзки, синовиална течност. Ефективно подобрява обмяната на веществата и предотвратява разпадането на хрущяла. Действа
противовъзпалително, облекчава болката и повишената чувствителност при повредени стави. Приемът му намалява възможността
от развитие на артроза и други ставни заболявания и ускорява възстановителните процеси при травми на меките тъкани (навяхване,
скъсване на сухожилие и др).

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

Стави, кости,мускули и болки

Дяволски нокът - с лечебна цел се използват корените, които съдържат иридоиди (харпагозид и бета ситостерол), флавоноиди
(кемпферол, лутеолин), калций, цинк, селен, магнезий и други важни биологично-активни компоненти. Дяволският нокът оказва
противовъзпалително, противоревматично, обезболяващо, диуретично и седативно действие. Намалява отока и болката на
възпалени стави и възстановява тяхната подвижност. Подпомага при болки в мускулите, снема стрес, умора и отпадналост.
Понижава нивата на серумния холестерол и пикочната киселина, има противомикробно действие. Дяволският нокът се използва
при възпалителни проблеми на пикочния мехур и пикочо-половата система.
Коралов калций - продукт с мощна биоактивност, дължаща се на специфичната му структура и йонна форма при усвояване, което
го прави много по-ефективен от другите форми на калция. Дефицитът на калций води до отнемането му от костите в тялото, което
намалява тяхната здравина. Допълнителният прием на коралов калций подпомага за поддържането на силни и здрави кости и
предотвратява загубата на костна плътност. Необходим е за мускулните съкращения, съсирването на кръвта, процесите на предаване
на нервните импулси. Препоръчва се против загуба на костна маса, алергични и кожни проблеми и поражения върху черния дроб.
Кораловият калций нормализира киселинно-алкалния баланс и създава леко алкална среда в организма, което освен, че е от
жизненоважно значение за нормалното функциониране на клетките, от друга страна предотвратява възможността за изхвърлянето
на калция от организма или натрупването му като отлагания в бъбреците.
Калций и магнезий - важни минерали, които имат основно значение за здравината на мускулите,
костите и зъбите.
Витамин D3 - регулира обмяната на калция и фосфора в организма, като играе важна роля в
тяхното усвояване. Предпазва ставите от калциране. Комбинацията калций и витамин D3 подпомага
регулирането на кръвното налягане и пулса, нормалното кръвосъсирване, дейността на щитовидната
жлеза, сърдечно-съдовата и храносмилателната системи.
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Dr.Nature Хиалурон Комплекс - 30 капсули

Комплексна грижа за ставите и кожата!

Всяко капсула съдържа: хиалуронова киселина (ниско молекулно тегло - 30 mg, средно
молекулно тегло - 60 mg, високо молекулно тегло - 30 mg), екстракт от босвелия - 50 mg,
диосмин/хесперидин - 100 mg, глюкозамин - 100 mg, витамин С - 40 mg, манган - 2 mg,
селен - 14 µg.

код 30088
опаковка за

2890 лв.
60

дни

Хиалуроновата киселина е основен компонент на синовиалната течност на ставите, като
осигурява смазването и безпроблемия контакт на костните структури. Тя играе роля на
„възглавница“ между две артикулиращи кости. С възрастта вискозитетът на синовиалната
течност намалява и затова е важно да се поддържат здравословни нива на хиалуронова
киселина с допълнителен прием. Тази дълга и сложна молекула устоява на компресията,
препятства износването и предотвратява болката.
Комбинацията от трите типа хиалуронова киселина обуславя максималното усвояване
от страна на организма и правилното разпределение в отделните тъкани. Поради
специфичното и свойство да задържа влага, тя е перфектно средство за поддържане на
здрава, еластична и хидратирана кожа. Екстрактът от босвелия в продукта има мощен
противовъзпалителен ефект. Комплексът от микронизиран диосмин и хесперидин (9:1)
има силен антиоксидантен ефект и поддържа здравината и еластичността на венозната
система. Подпомага кръвоснабдяваното на ставните тъкани и доставката на кислород и
хранителни вещества.
Начин на употреба: 1 капсула дневно.
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Dr.Nature Хиалурон комплекс:
благоприятства поддържането на здрави и гъвкави хрущялни тъкани;
подпомага смазването на ставите;
намалява дискомфорта в ставната област;
подпомага движението, особено в напреднала възраст;
поддържа венозната система;
допринася за здрава, гладка и добре хидратирана кожа.

Колаген форте + 60 капсули
Революционна формула с 3 вида колаген - спира болката и износването на ставите!
Всяка капсула съдържа: Колаген тип II (нативен) –
200 μg; колаген тип I – 20 mg; колаген Gelita® Sol M - 100
mg; екстракт от босвелия – 25 mg (от които босвелична
киселина - 22,5 mg); витамин С – 40 mg.

допълнителна
информация за стр.
съставките

203

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

Стави, кости,мускули и болки

Начин на употреба:
1 капсула дневно след хранене.

код 30711

опаковка за

60

дни

2390 лв.

Действие: Колагенът е основният строителен материал на всички съединителни тъкани. Той е важен не само за опорнодвигателния апарат, но и за външния вид и качеството на кожата, косата, ноктите, венците, зъбите. Колагенът от тип I
присъства в по-голяма част от човешкото тяло. Участва основно в структурата на сухожилията, мускулите, връзките, костите
и кожата. Колаген тип II присъства главно в ставния хрущял, където той осигурява неговата сила и устойчивост, а основното
му действие е свързано със стопиране на автоимунните заболявания на ставите - различните видове артрити. GELITA Sol®
C е патентован комплекс от супер фини и високоефективни микроколагенови пептиди, които овлажняват структурите и
усилват синтеза от организма на еластин и колаген. Екстрактът от босвелия добавя мощно противовъзпалително действе и
подпомага намаляването на болката и поддържане оптимални функции на ставите. Витамин С е незаменим за образуването
на колаген и по този начин за структурата на хрущялите, мускулите, ставните и мускулни връзки, сухожилията, кожата,
костите, венците, зъбите и кръвоносните съдове.
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Колаген плюс - 120 таблетки

Супер формула – колагенов хидролизат с калций, магнезий и
натурален витамин С от плодове на ацерола!

Всяка таблетка съдържа:
хидролизиран колаген - 333,5 mg, калций – 19,2 mg, магнезий – допълнителна
6,3 mg, натурален витамин С (от плодове на ацерола ) - 2,5 mg. информация за стр. 203

24

90

опаковка за

лв.

20

дни

Начин на употреба:
3 пъти на ден
по 2-3 таблетки с вода.

Колаген Голд екстра - 525 г

За млада кожа, без бръчки! За здрави стави и кости!

Състав: Колагенов хидролизат (90 %), фруктоза.
код 30428

Начин на употреба:
1 пълна супена лъжица (10 g)
веднъж дневно се разтваря в
чаша сок или чай и се изпива.

8990 лв.

опаковка за

60

дни

Колаген плюс на прах - 475 грама
Обогатена и още по-мощна разтворима формула!

код 30519

8490 лв.

Всяка доза от 5 g съдържа: колагенов хидролизат
– 3,3 g, калций – 147mg, магнезий – 77,5mg, Витамин
С – 25mg.
опаковка за 30 дни
Начин на употреба:
2-3 пъти дневно по 1 пълна чаена лъжичка (5гр.)
разтворена в чаша вода, мляко или друга течност.
Препоръчително е да се приема поне 6 месеца.

съставките

Sanct Bernhard препоръчва продуктите с колаген за подпомагане при:
проблеми и болки в костите
ставите и сухожилията;
остеопороза;
кожни алергии;
за здрави нокти и коса;
за блестяща кожа и забавяне
на процесите на стареене;
за еластичност на
кръвоносните съдове;
за здрави очи;
при парадонтоза, дерматози,
кожни алергии.
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Стави, кости, мускули и болки

код 30467

Dr. Nature Флексамол - 60 капсули
За здрави стави, мускули и подвижност!

Всяка капсула съдържа: Лиофилизиран концентрат от зеленоуста мида (3,4%
глюкозаминогликани) – 400 mg, 5 Loxin® (екстракт от босвелия, стандартизиран до 30% ацетил11-кето-бета-босвелична киселина) – 100 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
Остеоартрит и остеоартроза (коксартроза, гонартроза);
Износване на ставните хрущяли;
Болки, скованост и оток в ставите;
Наличие на шипове в гръбначния стълб и затруднено движение;
Дискова херния и дископатия;
Състояния след травми и счупвания;
Повишено физическо натоварване;
Възстановяване след операции.
Dr. Nature Флексамол съдържа патентовани съставки с доказан ефект за подобряване състоянието при проблеми със стави, хрущяли, мускули и кости. Уникалната комбинация от патентолв.
вани форми на концентрат от зеленоуста мида и екстракт от босвелия действат синергично за
постигане на максимални ползи от прием на продукта:
Начин на употреба:
Подпомага функциите и възстановяването на ставните хрущяли;
1-2 капсули дневно.
Намалява възпалението и отока;
Намалява болките и сковаността при движение;
опаковка за 60 дни
Поддържа здрави сухожилията и ставните връзки;
Ускорява възстановяването след травми - счупвания, изкълчвания, навяхвания.
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) е уникален природен вид, който в продукта Dr.Nature Флексамол е вложен като патентован висококачествен лиофиризиран концентрат за максимална ефективност.
5 Loxin® е патентован екстракт от босвелия, който се отличава с изключителната си бионаличност. 5 Loxin® е обект на 13 предклинични
проучвания и 2 клинични проучвания при хора. Една от ключовите характеристики на 5 Loxin® е, че показва ефикасност още на 7-мия
ден след приема при значително по-ниска доза (100 mg). Освен подобренията на комфорта и гъвкавостта на ставите, 5 Loxin® влияе
положително върху биологичните маркери, свързани със здравето и възпалението на ставите, включително TNFa, CRP и IL-6. Доказано
е също така, че значително инхибира матричната металопротеиназа (MMP-3), ензими, които разграждат хрущялите, колагена и съединителните тъкани.

Стави, кости,мускули и болки

код 30013

200

54

90

Dr. Nature Зеленоуста мида - 90 капсули
За здрави стави и движение без болка!

Всяка капсула съдържа: Лиофилизиран концентрат от зеленоуста мида (3,4%
глюкозаминогликани) – 500 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
Дискова херния и дископатия;
Остеоартрит и остеоартроза (коксартроза, гонартроза);
Състояния след травми и счупвания;
Износване на ставните хрущяли;
Повишено физическо натоварване;
Болки, скованост и оток в ставите;
Възстановяване след операции.
Наличие на шипове в гръбначния стълб и затруднено движение;

3990 лв.

Начин на употреба:
2-3 капсули дневно.

Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) е уникален природен вид, който се среща на територията на Нова Зеландия. Тя е богат източник на природни глюкозаминогликани. Основната им функция е осигуряват смазването между ставите, като по този начин спомагат за
намаляване на болката и сковаността при движение и увеличават устойчивостта на ставите към натоварване. Редица клинични проучвания показват ефективността на зеленоуста мида при остеоартрит и други ставни заболявания.

Крем със зеленоуста мида - 250 мл

код 51328

2150 лв.

Активни съставки: екстракти от зеленоуста мида и евкалипт, камфор, масто от алпийски
клек, глицерин.
Действие: Уникална комбинация между различни съставки. Подпомага нормалното
функциониране на ставите, сухожилията и мускулите. Екстрактът от зеленоуста мида
действа активно за подхранване и релаксация на ставите и мускулите. Маслото от
алпийски клек има противовъзпалително действие. В комбинация с камфора, евкалипта
и глицерина помагат на тялото да се възстанови бързо след тежки натоварвания и
същевременно подхранват кожата.
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Стави, кости, мускули и болки

код 30015

Dr. Nature Зеленоуста мида е продукт, специално предназначен за здрави стави. Той съдържа
максимално количество висококачествен лиофилизиран концентрат от зеленоуста мида с голямо съдържание на глюкозаминогликани. Благодарение на специфичното действие, продуктът
гарантира редица ползи за опорно-двигателната система:
Подпомага възстановяването на ставните хрущяли;
опаковка за 45 дни
Намалява възпалението и отока;
Намалява болките и сковаността при движение;
Поддържа здрави сухожилията и ставните връзки.

Зеленоуста мида Плюс -120 капсули
Обогатена формула за стави с невероятен ефект!

код 30496

Стави, кости,мускули и болки

10990 лв.

Всяка капсула съдържа:
концентрат (71,4%) от зеленоуста мида - 300mg,
коензим Q 10 – 10 mg, селен - 30μg, ниацин – 8mg,
пантотенова киселина - 3mg, витамин В6 – 0,7mg,
витамин В2 - 0,7mg, витамин В1- 0,55mg, фолиева
киселина - 100μg, биотин - 25μg, витамин В12 - 1,25μg.

Начин на употреба:
по 1-2 капсули два
пъти дневно преди
хранене с чаша вода.
опаковка за 120 дни

Sanct Bernhard препоръчва продуктите със зеленоуста
мида за подпомагане при:
възпалителни проблеми на ставите като артрит, остеоартрит;
дегенеративни проблеми на ставите;
ревматизъм;
допълнителна
203,
износени стави;
информация за стр. 204
съставките
спондилози, ишиас;
болки, скованост в ръцете и краката;
увреден ставен хрущял;
дископатия;
продължително седене на работното място;
спортни травми.

Зеленоуста мида - 170 капсули

код 30416

6990 лв.
202

За млада кожа, без бръчки! За здрави стави и кости!
Всяка капсула съдържа:
500 mg чист концентрат от
новозеландска зеленоуста мида и
12 mg гликозаминогликани (GAG).

опаковка за

85

дни

Начин на употреба:
2-3 пъти на ден по 1
капсула с чаша вода
след хранене.

Dr.Nature Индийски тамян - 90 капсули
За здрави стави и движение без болка!

код 30016

2690 лв.

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.

код 30495

14850 лв.

Индийският тамян представлява смолата, която се получава от широколистното дърво Босвелия (Boswellia serrata). В нея се натрупват мощно действащи, биологично-активни вещества с
ясно изразено противовъзпалително действие.
Благодарение на основното си противовъзпалително действие, индийският тамян се използва от
незапомнени времена при различни проблеми със ставите. Главният ефект се дължи на специфичната група босвелични киселини. За разлика от съвременните нестероидни противовъзпалителни средства(НСПВС), индийският тамян не дразни стомаха, няма техните тежки странични и
нежелани ефекти и може да се приема продължителен период от време.
Индийският тамян насърчава притока на кръв към ставите, намалява болките, подуването и сковаността, в това число и «сутрешната скованост». Подобрява гъвкавостта, облекчава ставния дискомфорт. Благоприятства нормалното състояние на кръвоносните съдове, ставите, хрущялната
тъкан, мускулите.

Босвелия - 180 таблетки

Стави, кости и болки! Стопира болката в ставите!
Всяка таблетка съдържа:
опаковка за 180 дни
екстракт от босвелия
400 mg, от които 240 mg
допълнителна
босвелична киселина.
информация за стр. 203

Начин на употреба:
1 таблетка дневно с храна
и достатъчно течности.

съставките

203

Стави, кости, мускули и болки

Всяка капсула съдържа: 400 mg екстракт от индийски
опаковка за 45 дни
тамян (босвелия, Boswellia serrata), стандартизиран до 65%
босвелична киселина (260 mg).
Продуктите с босвелия подпомагат състоянието при:
Скованост и отоци;
Възпаления и болки в ставите;
Бронхит и хронични заболявания
Износване на ставните хрущяли;
на дихателната система;
Артрит, остеоартрит, артрози, ревматизъм;
Възпалителни заболявания на храШипове и затруднено движение;
носмилателната система: колити,
Радикулит, плексит, дископатии, дискови хернии;
гастрити и др.

Dr.Nature Глюкозамин + МСМ + Хондроитин - 90 таблетки
Здрави стави и живот без болка!

Комбинация от „трите златни добавки“ за стави, с противовъзпалително, болкоуспокояващо, регенеративно действие!
Всяко таблетка съдържа:
допълнителна
глюкозамин сулфат - 500 mg, метилсулфонилинформация за стр. 203
съставките
метан - 300 mg; хондроитин сулфат - 200 mg.

код 30004

3890 лв.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
проблеми със ставите и сухожилията;
възпалителни и дегенеративни заболявания;
скованост, износване на ставите;
артрити, остеоартрити, ревматизъм, артрози;
ишиас, ошипяване;
натоварвания на ставите;
гонартроза и косартроза.

Начин на употреба:
2 таблетки дневно.

опаковка за

45

дни

Стави, кости,мускули и болки

Тези симптоми се появяват най-често при дългогодишно спортували хора, както
и при такива със застоял начин на живот и наднормено тегло. Първите признаци
могат да се усетят като лека, но натрапчива болка, появяваща се при по-активни
дейности като танцуване или тичане. В последствие болката може да премине в
хронична и да причинява дискомфорт при всяко движение.
Dr. Nature Глюкозамин + МСМ + Хондроитин е иновативно решение срещу болките в ставите. Благодарение на бързия ефект
и качеството на съставките, таблетките облекчават възпаленията като същевременно регенерират ставните хрущяли. Те имат
силно болкоуспокоявощо действие, което ще ви помогне да забравите болките и ежедневния си дискомфорт.

204

Dr.Nature Глюкозамин 1100 - 90 таблетки

За добро възстановяване на ставния хрущял!

3590 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 203,
204

Начин на употреба: 1 таблетка
дневно, приета с чаша вода.

Dr.Nature MSM (Метилсулфонилметан) - 90 таблетки
За гъвкавост, тонус и сила на мускулите, костите, ставите!

код 30001

2290 лв.

Всяка таблетка съдържа:
метилсулфонил метан - 1000 mg.
Dr.Nature препоръчва за
подпомагане при:
остеоартрит;
ревматоиден артрит;
болки и скованост в ставите;
фрактури, спортни травми;
слаба коса и нокти.

допълнителна
информация за стр.
съставките

203,
204

Начин на употреба:
1 таблетка дневно,
приета с чаша вода.

205

Стави, кости, мускули и болки

код 30002

Всяка таблетка съдържа:
глюкозамин сулфат - 1100 mg.
Dr.Nature препоръчва за
подпомагане при:
скованост и болки в ставите;
артрит, остеоартрит;
артрози;
дегенерация на ставния хрущял;
загуба на синовиална течност;
травми и болки.

Gelenkﬁt - капсули за опорно-двигателната система - 240 капсули

опаковка за
код 30434

9900 лв.

80

дни

Ефективна формула за здрави стави, кости, хрущяли, сухожилия и мускули!
Всяко капсула съдържа:
допълнителна
203,
глюкозамин от черупкови организми – 170 mg, информация за стр. 204
съставките
хондроитин сулфат – 100 mg, калций - 40 mg, магнезий
– 25 mg, ниацин – 4 mg, пантотенова киселина – 1,5 mg,
Начин на употреба:
витамин В6 – 0,35 mg, витамин В2 – 0,35 mg, витамин В1
3 пъти на ден по 1 кап– 0,28 mg, фолиева киселина – 50 μg, биотин – 12,5 μg,
сула с чаша вода. При
витамин В12 – 0,63 μg.
по-тежки състояния
- 3 пъти на ден по 2
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
капсули с вода.
хронични проблеми на опорно-двигателната система;
артрити, артрози, спондилози, ишиас, дископатии;
при проблеми с костите, ставите, мускулите, хрущялите и сухожилията;
при скованост, болка и износване на ставите.

Стави, кости,мускули и болки

Активни стави - 30 капсули

Възвръща здравината и еластичността на ставите, подобрява движението!
Всяка капсула съдържа:
допълнителна
глюкозамин сулфат 500 mg, хондроитин сулфат – 100 mg; информация за стр. 203
колаген 20 mg; витамин С – 20 mg; витамин D3 – 5 μg.
съставките
Vitar препоръчва за подпомагане при:
болки и проблеми при стави, кости, сухожилия, хрущяли, мускули;
дегенеративни и възпалителни заболявания на костно-ставния апарат;
скованост и износване на ставите.
Начин на употреба:
1 капс. дневно.
код 30719
206

1490 лв.

опаковка за

30

дни

Dr.Nature Джойнт Протект
Супер формула за здрави стави и кости!

код 30819

7990 лв.

Състав:
глюкозамин сулфат,
хондроитин сулфат,
метилсулфонилметан,
колаген, хиалуронова
киселина, ликопен,
витамин С, витамин D3.
допълнителна
информация за
съставките

стр. 203,
204

Начин на употреба:
30 мл (2 с.л.)
сутрин на гладно.

Стави, кости, мускули и болки

946 мл

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
артрози;
опаковка за 30 дни
остеопороза;
артрити;
дископатия;
спондилози;
ишиас
болки;
остри и хронични болки в ставите;
скованост и възпаление на колената и пръстите;
навяхвания;
изкълчвания;
фрактури;
ошипяване.
Модерна формула с мощно биологично действие
за защита и подпомагане състоянието на костноставния апарат и за борба с дегенеративни и
възпалителни заболявания на ставите. Течната
форма допълнително повишава активността,
гарантирайки бързо и ефективно усвояване от
организма.

473 мл
код 308191

4790 лв.
207

Калций + витамин D3 - 150 таблетки

Калций – минералът на дълголетието!
Предотвратете остеопорозата! Заздравете костите!

код 30425

3250 лв.

Състав:
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
400 mg калций и 2,5 g
остеопороза;
витамин D3 (100 I.E.)
болки в ставите;
допълнителна
чупливост на ноктите;
стр. 204
информация за
мускулни крампи (спазми);
съставките
екземи;
Начин на употреба:
сърцебиене, сърдечно-съдови заболявания;
2 пъти на ден по 1 таблетка
безсъние;
с чаша вода преди хранене.
избухливост;
нарушено храносмилане и киселини.
опаковка за 75 дни

Стави, кости,мускули и болки

Супер калций от червени коралови водорасли - 120 капсули
Супер калций от червени коралови водорасли, с най-висока
степен на усвояемост!
Всяка капсула съдържа:
610 mg екстракт от червени коралови водорасли допълнителна стр. 204
информация за
(Lithothamnium calcareum) на прах, като от тях
съставките
калций – 180 mg.

код 30471

5590 лв.
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Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
намалена костна плътност;
остеопороза;
артрит, остеоартрит;
проблеми и болки в костите и ставите;
за здрави кости, зъби, коса, кожа и нокти;
сърдечно-съдови проблеми.

Начин на употреба:
1 до 3 капсули на ден
приети с вода.
опаковка за

60

дни

Dr. Nature Калций, Магнезий, Цинк +
30 таблетки
За красив външен вид, здрави кости и жизненост!
Всяка таблетка съдържа: калций - 377 mg; магнезий - 144 mg; цинк - 8 mg; витамин
B6 - 3 mg; витамин D3 - 5µg.

код 30092

990 лв.

Калматрикс е специално разработена хранителна
добавка, която допринася за:
красиви коса, кожа и нокти;
поддържа здрави костите и зъбите;
намалява риска от развитие на остеопороза
(при жени след менопауза);
подпомага работата на нервите и сърдечния мускул;
подобрява ставната подвижност и др.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 203

Начин на употреба:
1 таблетка на ден.

опаковка за

30

дни

Стави, кости, мускули и болки

Калций + Магнезий + Цинк + Витамин D3
+ Витамин К1 - 30 таблетки
За блестяща усмивка, здрави кости и активни мускули!
Всяка таблетка съдържа: калций – 200 mg; магнезий – 75mg; цинк - 3,75 mg; витамин
Д3 – 5 mg; витамин К1 – 45 mg.

код 30706

750 лв.

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

допълнителна
информация за
съставките

стр. 203

Начин на употреба:
1-2 таблетки дневно.

опаковка за

30

дни
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Продукти с дяволски нокът

код 51208

Крем-балсам - 250 мл

Гел-балсам - 250 мл

Активни съставки: екстракт
от дяволски нокът, глицерин.
Действие: намалява болката
и отокът при възпалени
стави, улеснява тяхната
подвижност. Подходящ е за
продължителна
употреба,
особено
при
хронични
оплаквания като артрит, ревматизъм и др. Глицеринът има
хидратиращо, подхранващо
и омекотяващо действие.

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

1250 лв.

Стави, кости,мускули и болки

Терапевтичен охлаждащ гел
Активни съставки: екстракт
от дяволски нокът, алое вера,
камфор, масло от мента,
ментол, пантенол, глицерин.
Без парабени.

100 мл
код 50141

1390 лв.

Действие:
Охлаждащата
терапия може да облекчи
остра болка, както да
подпомогне при оток, като
улесни подвижността. Подходящ и при хронични
оплаквания като артрит,
артроза, ревматизъм и др.

Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен
ефект е добре да използвате крема или някой от геловете
поне 2-3 пъти на ден.
210

код 51201

1090 лв.

Терапевтичен загряващ гел-балсам

Активни съставки: екстракт
от дяволски нокът, масло от
розмарин, камфор, екстракт от
невен, екстракт от коприва, масло
от карамфил, екстракт от люта
чушка, алантоин, слънчогледово
масло, глицерин. Без парабени.
Действие: Загряващата терапия
се използва за превенция на
хроничната болка, като бързо
намалява болката в мястото на
100 мл
нанасяне, поддържа чувството за
релаксация на мускулите и ставите
90
код 50142
лв. и подпомага кръвообращението
при болки в ставите и опорно-двигателния апарат, болки в
гърба и кръста; хронични оплаквания като артрит, артроза,
ревматизъм и др.
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Активни съставки: екстракт
от арника (Arnica Montana
Flower Extract), глицерин, урея.

код 51205

1190 лв.

Унгвент-балсам с арника Активни съставки: екстракт
250 мл
от арника (Arnica Montana
Flower Extract). Без парабени.

Действие: Арниката е известна с противовъзпалителното си и болкоуспокояващото си действие. Кремът се използва 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 и др. Уреята и глицеринът овлажняват и
омекотяват кожата. Унгвент-балсамът с арника има всички качества
на крема с арника, но е в мазна основа и с по-висока концентрация на
екстракта от арника. Препоръчва се при по-проблемна кожа.

10

1090 лв.

Масло със 110 билки – 100 мл

Охлаждащ гел – 250 мл
Активни съставки:
масло от евкалипт, камфор,
ментол, глицерин. Без парабени.
Действие:
За охлаждане и
освежаване. За сваляне на
температурата при настинки
и преумора. При главоболие,
мускулни и ставни болки, тежки
физически
натоварвания,
навяхвания, натъртвания, отоци,
болки в ставите и мускулите.
Помага при изгаряния и
облекчава при ухапвания от
насекоми. Придава свежест и
90
код 51308
лв. прохлада през горещите дни или
За охлаждане и освежаване! при претоварване на организма.
За сваляне на температурата!

код 51210

Активни съставки: екстракт от 110
билки в маслена основа. Без парабени.
Действие: Средство за освежаване и
масаж на цялото тяло. Изключително
ефективно при главоболие. Подходящо
е за витализиране преди и след спортни
занимания, туризъм и дълги пътувания.
Благодарение на екстрактите от
многобройните билки, растящи на
нашата планета, стимулира виталността
на организма и се грижи за влажността,
еластичността и тонуса на кожата. При
90
код 51209
лв. болки и преумора, при възпаление на
мускулите и ставите.
Подходящо е също така за уморени крака и за ежедневна хигиена
на устната кухина. Досатъчни са само 3-5 капки на съответната зона
на тялото Ви и ще се почувствате свежи и пълни с енергия!
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Стави, кости, мускули и болки

Крем с арника - 250 мл

Meчи гел-балсам с алпийски билки – 250 мл
Сензационен ефект! Традиционна немска формула
против болки със силен загряващ ефект!

код 51319

1550 лв.

Активни съставки: екстракти от: мента, червени лозови листа, евкалипт, жен-шен,
лайка, маточина, бял равнец, бял имел, феникули (резене), хмел, валериана; камфор.
Без парабени.
Действие: 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. Изключително бърз и ефективен!
Важно! Да се нанася тънък слой върху здрава кожа. Да не се нанася върху наранена
кожа, тъй като има силно загряващ ефект!

Стави, кости,мускули и болки

Крем с мас от мурмел и алпийски клек - 250 мл
За бързо възстановяване на Вашите мускули и стави!
Активни съставки: мас от мурмел, масло от алпийски клек (Pinus Mugo), камфор,
ментол, глицерин.

код 51206
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1950 лв.

Действие: Старинна рецепта с успокояващо и подобряващо кръвообращението
действие. Маста от мурмел спомага за бързото възстановяване на мускулите след
интензивно физическо натоварване и при наличието на мускулна треска. Маслото от
алпийски клек има противовъзпалително действие. Помага при следните проблеми:
ревматизъм, артрит, артроза, болки в коленете, кръста и гърба. В комбинация с камфора,
ментола и глицерина помага на тялото да се възстанови бързо и същевременно
подхранва кожата.

Крем с лечебна кал, чили и евкалипт - 250 мл

Класическа рецепта за крем с лечебна кал и евкалипт, който загрява приятно!

Активни съставки: лечебна кал, екстракт от евкалипт, екстракт от чили(капсаицин).
Действие: Лечебната кал (торф) по естествен начин подхранва и поддържа кожата благодарение на съдържанието на микроелементи и минерални вещества. Също така
подпомага регенерацията на тъканите. Евкалиптът действа освежаващо, успокояващо,
противовъзпалително, облекчаващо при мускулни и артритни болки. Външното приложение
код 51350 на капсаицин предизвика отговор от страна на ендорфина, който може да помогне за
блокирането рецепторите за болка. В комбинация трите съставки имат загряващо действие,
което прави кремът подходящ при проблеми с опорно-двигателния апарат, мускулни болки
90
лв. и нервно напрежение. Подходящ е след тежки физически натоварвания. Успокоява болката.

17

Флуид с алпийски клек - 250 мл

код 51354

1750 лв.

Действие: Маслото от алпийски клек прониква дълбоко, облекчава схващанията и бързо
отстранява болките в ставите и мускулите. Повлиява основните признаци на възпалението отока, болката, затоплянето, нарушения тонус на съдовете и помага за бързото нормализиране на
функциите. Има противовъзпалително действие, което повлиява добре при ревматизъм, артрит,
артроза, болки в коленете, кръста и гърба. Камфорът има антисептично, бактерицидно, стимулиращо действие. Ментолът охлажда и облекчава уморени и отекли крака. Флуидът е ефективен 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. Може да се прилага няколко пъти на ден, като има и хидратиращ ефект върху кожата.

Флуид с арника - 250 мл

Класическа рецепта със съдържание на екстракт от арника, масло от алпийски клек, камфор, ментол!

код 51355

1990 лв.

Действие: Арниката е известна с противовъзпалителното си и болкоуспокояващото си действие.
Маслото от алпийски клек прониква дълбоко, облекчава схващанията и бързо отстранява
болките в ставите и мускулите. Повлиява основните признаци на възпалението - отока, болката,
затоплянето, нарушения тонус на съдовете и помага за бързото нормализиране на функциите. Има
противовъзпалително действие, което повлиява добре при ревматизъм, артрит, артроза, болки в
коленете, кръста и гърба. Камфорът има антисептично, бактерицидно, стимулиращо действие.
Ментолът охлажда и облекчава уморени и отекли крака. Флуидът е подходящ при мускулни и
ревматични болки, артрит, скованост на ставите, шипове, схващания, при мускулни спазми след
обездвижване. Намалява болката и отока след спортни травми, изкълчване, натъртване и др.
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Стави, кости, мускули и болки

Класическа рецепта със съдържание на масло от алпийски клек, камфор, ментол!

Крем с черен оман - 250 мл

За да се движите с удоволствие!

код 51207

1290лв.

Активни съставки: екстракт от корените на черен оман (Symphytum Oﬃcinale Root
Extract), масло от розмарин, глицерин.
Действие: Екстрактът от черен оман(зарасличе) е със силно въздействие при ставни
болки от различен произход: хронични и дегенеративни заболявания, травми, артрит,
ревматизъм, подагра. Съдържа алантоин, който ускорява регенеративните процеси
в клетките и заздравяването на кости, хрущяли, мускули и сухожилия; подпомага побързото зарастване на рани. Подходящ при проблеми с опорно-двигателния апарат и
при болки в мускулите и ставите. Свойствата му се допълват от розмарина, който има
противовъзпалително действие и облекчава уморени и отекли крака.

Крем-балсам с глюкозамин - 250 мл

Стави, кости,мускули и болки

Активни съставки: Глюкозамин фосфат, глицерин, екстракт от евкалипт, масло от
сибирска ела, камфор. Без парабени.
Действие: Крем-балсамът има успокояващ и дълбоко проникващ ефект, и е подходящ
за ежедневна грижа при болки в различни части на тялото: кръст, гръб, врат, лакти,
рамене, колене и др., като има противовъзпалителен и антисептичен ефект.
код 51320

3490лв.
Загряващ крем-балсам - 250 мл

Действие: Крем-балсамът осигурява приятна и успокояваща топлина при болки
в гърба, мускулите, кръста и при уморени крака. След нанасяне навлиза дълбоко и
загрява умерено мускулите и ставите. Успокоява болката и напрежението, подобрява
подвижността на ставите и стимулира периферното кръвообращение. След нанасяне
ръцете трябва да се измият.
код 51331
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1290 лв.

Фитнес и мускули

За повече сила
и мускулна
издръжливост!
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За да се прояви ефектът на обикновените протеини, е нужно време те да се преработят и усвоят, докато използването на
чисти аминокиселини в свободен вид не изисква време, и те могат да се усвоят бързо и лесно от организма. Изграждането
на мускулите започва веднага, тъй като строителният материал е налице в готов вид. Затова аминокиселинните препарати
имат по-силен и ясно изразен ефект от протеиновите концентрати на прах. Човешките белтъци се изграждат от 20 вида
аминокиселини. От тях 8 са незаменими (есенциални), кооето означава, че човек не може да ги произведе сам, а трябва
да ги набавя чрез храната. Затова е важно да се храним разнообразно. Ако в храната не се съдържа пълния комплекс
с аминокиселини, то те се използват от организма за енергия или се натрупват под формата на мазнини. Липсата на
достатъчно аминокиселини в храната води до изтощение, загуба на мускулна тъкан, липса на енергия и жизненост.
Креатин - най-разпространената добавка за активни спортисти. Основната му функция е да подпомага получаването на енергия
за клетките. Стимулира производството на АТФ (през креатин фосфат) - естественият енергиен източник за организма, особено при
интензивни и кратки физически натоварвания. При бързи и ударни натоварвания запасите от АТФ в рганизма се изчерпват много
бързо, затова е необходимо мускулните клетки да активират неговото производство, което в голяма степен зависи от количествата
креатин в организма. Повишените запаси от креатин подобряват максималната сила и издръжливост, като в същото време
подпомагат натрупването на мускулна маса. Подсилва сърцето и увеличава работоспособността.
ВСAА(Аминокиселини с разклонени вериги): L-левцин, L-изолевцин, L-валин - подпомагат регенерацията на мускулните
белтъци, ускоряват синтеза на протеини, имат антикатаболитно действие. Активират процеса на изгаряне на мазнините, предпазват
мускулите от разтежения, травми и неприятни последствия след тежки натоварвания. Важна комбинация за възстановяването на
мускулите и техния растеж. Трите аминокиселини осигуряват енергията, необходима за мускулна работа и повишават устойчивостта
и издръжливостта при натоварвания.
Магнезий - важен минерал, отговорен за поддържане функциите на нервната и мускулната система. Намалява умората и стреса.
Подобрява работата на сърцето и участва в процесите на преобразуване на енергия. Ниските стойности на магнезий в организма са
причина за забавяне на нервната проводимост. Това може да доведе до спазми и схващания на мускулите.

Фитнес и мускули

Креатин и Магнезий - 200 капсули

За сила и издръжливост, за млади и стари, за спортисти!
Стоп на честите мускулни схващания!

Всяка капсула съдържа: 400 mg креатин
монохидрат и 25 mg магнезий (Mg).

код 30441
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6850 лв.

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

допълнителна
информация за стр.
съставките

223

Начин на употреба:
3 пъти дневно
по 2 капсули с вода.
опаковка за

35

дни

ВСAА – Аминокиселини с разклонени
вериги - 100 таблетки

При силни мускулни натоварвания!

6490 лв.

Аминокомплекс - 200 капсули

Структурни елементи за изграждане и възстановяване на тялото!

код 30438

8550 лв.

Всяка капсула съдържа амино киселинен комплекс: Изолевцин 24,4 mg, Левцин
38,2 mg, Лизин 29,0 mg, Метионин 9,7 mg, Цистин, 6.7 m, Фенилаланин 22,7 mg,
Tирозин 21,0 mg, Треонин 22,7 mg, Триптофан 5,5 mg, Валин 27,7 mg, Аргинин 22,3
mg, Хистидин 8,8 mg, Аланин 20,2 mg, Аспаргинова киселина 45,4 mg, Глутаминова
киселина 46,6 mg, Глицин 25,6 mg, Пролин 19.3 mg, Серин 23,9mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
възстановяване по време и след тежко заболяване;
3 пъти на ден
нужда от прием на аминокиселини;
по 2 капсули
при тежки физически натоварвания;
липса на енергия и жизненост;
опаковка за 35 дни
загуба на мускулна маса;
изтощение;
нездравословно хранене;
особено подходящ за подрастващи, активни спортисти и възрастни хора.
217

Фитнес и мускули

код 30236

Състав: Смес от аминокиселини Kyowa®: L-левцин, L-изолевцин, L-валин. Всяка
таблетка съдържа: L-левцин - 0,5 g; L-изолевцин - 0,25 g; L-валин - 0,25 g, Витамин
В6 – 0,28 mg. (ВССА в съотние 2:1:1).
Начин на употреба:
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
4 таблетки дневно, приети с воинтензивни физически натоварвания и тренировки; да, по време или след физидефицит на белтъчна храна;
ческо натоварване.
нарушена мускулна маса;
Противопоказания:
изграждане на мускулна маса;
Да не се използва при бременза подпомагане възстановяването след тежки нато- ност и кърмене и от деца.
варвания и продължително боледуване.
опаковка за 20 дни

Кожа, коса, нокти

За
прекрасни
кожа, коса и
нокти!
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Хиалуронова киселина - присъства във всички тъкани,
като най-висока концентрация е в кожата и хрущялите.
Приемът и подобрява хидратацията, еластичността и
тургура на кожата, видимо намаляват бръчките - кожата
придобива стегнат и свеж вид. В комбинация с витамин
С се стимулира синтеза на колаген и забавя процесите на
стареене. Има огромна хигроскопичност - задържа вода
1000 пъти повече от собственото си тегло, дефицитът
и води до повишаване на триенето и износването на
ставните повърхност. Подобрява хидратацията на очите
и поддържането структурата на очната ябълка.
Арганово масло - изключително богато на
полиненаситени
мастни
киселини
с
висока
концентрация на линолова киселина. Успешно
предотвратява дехидратацията и загубата на
еластичност на кожата, подпомага за забавяне появата
на бръчки, има силно противовъзпалително действие и
засилва UV-защитата на кожата. Подобрява здравината
на клетъчните мембрани. Маслото от арган подпомага
при сърбеж на кожата, намалява сухотата на скалпа,
подхранва космените фоликули. Допринася за побърз растеж на косата, поддържа я по-дълго време
хидратирана и я предпазва от вредното въздействие на
ултравиолетовите лъчи.
Масло от вечерна роза - богато на полиненаситени
мастни киселини, с голямо значение за метаболитните
процеси в тялото и подпомагане обмяната на
веществата и естествения хормонален баланс.
Способства за здрава и жизнена кожа, коса и нокти.
Използва се при сухи екземи и дрематити. Намалява
появата на черни точки, пъпки и кожни възпаления,
характерни за акнето. Преди хиляди години първите
знахари на североамериканските индиански племена
са използвали профилактичните качества на това
растение за зарастване на рани.

Кожа, коса, нокти

Бирена мая - хранителен продукт с уникален състав, който от векове се използва като източник на витамини, минерали,
микроелементи и аминокиселини, които са от съществено значение за красива и чиста кожа, както и за блестяща коса
и здрави нокти. Това са първите съществени ефекти, които се наблюдават след приемането на бирената мая. Особено е
подходяща при акне от различен произход. Действа добре при физическа, психическа и умствена умора. Бирената мая
се приема при възпаления на червата и анемия. Подобрява метаболизма. Подобрява функциите на мускулите, нервната
система и липидния баланс.
Масло от морков - благодарение на богатото си съдържание на витамини A и F прекрасно подготвя кожата за излагане на слънце
и благоприятства получаването на добър загар, без опасност от влиянието на вредните UV лъчи. Съдържа голямо количество лесно
усвоими каротеноиди и антиоксиданти, което може да предотврати последствията от прекомерно излагане на пряка слънчева
светлина кожа и да доведе до мечтания бронзов загар без последствия. Балансира съдържанието на влага в кожата, стимулира
епидермалните клетки, оказва благотворно въздействие върху суха и напукана кожа. Помага за намаляване на бръчките и за растежа
на ноктите и косата. След излагане на слънце спомага кожата да възвърне своята гъвкавост и да се запази равномерния и красив тен.
Подхранва силно изтощена и слаба коса, при продължителна употреба подпомага за възвръщане на естествената й пигментация.
Бета каротин (провитамин А ) - един от най-мощните антиоксиданти, подобряващ качеството на кожата и допринасящ за
елиминиране вредното влияние на УВ лъчите, като подпомага придобиването на равномерен и приятен тен. Укрепва кръвоносните
съдове, стимулира имунната система. Действието му се подпомага от други каротеноиди - лутеин и зеаксантин извлечени от
цветовете на невен, които подпомагат очите и зрението.
Биотин - подобрява качеството на кожата и жизнеността на организма.
Витамини от групата В - имат пряко участие в оформянето, регенерацията и растежа на косъма и ноктите. Предпазват косата от
изсушаване и други външни фактори. Активират обменните процеси в корена на косъма и основата на ноктите. Помагат за синтеза
на кератин (структурен протеин, участващ в изграждането на косъма и ноктите).
Селен, витамини С и Е - мощни антиоксиданти, които защитават клетките и влияят благотворно върху регенеративните способности
на кожата.
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Хиалуронова киселина - 120 капсули
Връща младостта на ставите и кожата!
допълнителна

код 30527

14890 лв.

224,
Всяка капсула съдържа:
информация за стр. 225
съставките
хиалуронова киселина - 400 mg, витамин С - 80mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
опаковка за 60 дни
забавяне процесите на стареене на ставите и кожата;
Начин на употреба:
суха и дехидратирана кожа;
2 пъти дневно
видимо подобрява еластичността на кожата;
по 1 капсула приета
проблеми с роговицата и епителни нарушения при сухи очи; с достатъчно вода.
възстановяване при артрози, артрити, скованост и болки в ставите;
подобряване на хидратирането на ставите и изграждането на хрущяла.

Акнестоп - 30 капсули

Премахва акнето и връща самочувствието!

код 30710

950 лв.

Всяка капсула съдържа: екстракт коприва – 50 mg; бирена мая – 75 mg; биотин
– 50 μg; витамин В1 - 1,1 mg; витамин В2 - 1,4 mg; витамин В6 - 1,4 mg; витамин В12
- 2,5 μg; никотинамид – 16 mg; пантотенова киселина – 6 mg; фолиева киселина –
200 μg; витамин С – 80 mg; витамин Е – 12 mg; цинк – 15 mg; инулин – 72 mg.
допълнителна
Vitar препоръчва за подпомагане при:
стр. 225
информация за
проблемна кожа;
съставките
акне, комедони, повишена мастна секреция на кожата;
Начин на употреба:
хормонални проблеми;
1 капсула дневно.
за активна детоксикация на организма;
опаковка за 30 дни
за здрава кожа, коса и нокти.

Кожа, коса, нокти

Масло от морков - 32 капсули

За красива, здрава и защитена от вредните UV лъчи кожа!

код 30224
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2690 лв.

Всяка капсула съдържа: масло от морков – 826 mg;
витамин А - 400μg; мед – 0,5 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
поддържане на добро физиологично състояние на
кожата, особено преди и след получаване на загар;
подпомага зарастването на рани от изгаряне, в това
число слънчево или механично увреждане на кожата;
подпомага зрението.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 225

Начин на употреба:
1-2 пъти дневно по 1
капсула, приета с вода.
опаковка за

32

дни

Здрава коса - 30 таблетки

За блестяща и здрава коса.
Препятства пърхота и косопада!

Всяка таблетка съдържа: екстракт от хвощ – 100 mg; витамин С – 80 mg;
биотин – 50 µg; витамин Е – 12 mg; витамин В1 - 1,1 mg; витамин В2 - 1,4 mg;
витамин В6 - 1,4 mg; витамин В12 - 2,5 µg; никотинамид – 16 mg; пантотенова
киселина – 6 mg; фолиева киселина 200 µg; цинк – 10 mg; бета каротин – 2 mg.
код 30708

8

50

лв.

Vitar препоръчва за подпомагане при:
изтощени и слаби коси;
пърхот;
косопад;
за подобряване качеството и растежа на косата;
за блестяща кожа и нокти.

допълнителна
информация за стр. 13-19
съставките

Начин на употреба:
1 таблетка дневно.
опаковка за

30

дни

Арганово масло - 150 капсули

Тайната на красотата вече е разкрита!

код 30489

7990 лв.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
недостиг на есенциални мастни киселини;
допълнителна
информация за стр. 225
кожни проблеми;
съставките
суха кожа, екземи, сърбеж;
слаба хидратация;
Начин на употреба:
псориазис;
3 пъти на ден
пърхот, суха и изтощена коса;
по 2 капсули.
слаби нокти;
трудно зарастващи рани;
опаковка за 25 дни
за красиви и изящни кожа, коса и нокти;
за профилактика на кожата преди и след слънчеви бани;
висок холестерол и проблеми със сърдечно-съдовата система.
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Кожа, коса, нокти

Всяко капсула съдържа:
500 mg чисто арганово масло от биологично чисти земеделски райони.

Капсули за красота - 200 капсули

Красотата започва отвътре! За красива кожа, коса и нокти!

код 30439

7290 лв.

Всяка капсула съдържа:
масло от вечерна роза - 300 mg, витамин С - 60 mg, екстракт допълнителна
информация за стр. 225
от просо - 25 mg, витамин Е - 10 mg, витамин В1 - 1,4 mg, съставките
витамин В2 - 1,6 mg, витамин В6 - 2 mg, никотинамид -18 mg,
пантотенова киселина - 6 mg, фолиева киселина - 200 μg,
Начин на употреба:
витамин В12 - 1,5 μg, бета-каротен - 1,5 mg, биотин - 225 μg.
2 пъти дневно
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
по 1 капсула
за здрава, еластична и гладка кожа;
с малко течност.
косопад от различен произход;
Препоръчва се
изтощена коса;
редовна употреба
дегенеративни промени, свързани със структурата на косъма
за по-дълъг период.
(тънка, изтощена, без блясък);
увреждания на косъма от слънчева светлина;
опаковка за 100 дни
чупливи нокти, бели петна по ноктите (левконихия) и др.

Колаген БЮТИ - 10 сашета

Кожа, коса, нокти

За перфектна кожа и естествена красота!

код 30286
222

3590 лв.

Специална формула на Equilibra за здрава и перфектна кожа.
Всяко саше съдържа: Verisol®B (патентован хидролидопълнителна
зиран колаген) -2,5 g, ниацин - 16 mg NE, цинк – 3 mg,
информация за стр. 225
съставките
мед – 0,3 mg , биотин – 50 µg. Произход на колагена:
телешки.
Начин на употреба:
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
1 саше дневно.
подкрепя съединителната тъкан и нормалната пигментация;
защитава кожата от оксидативен стрес;
забавя процесите на стареене;
поддържа естествения скелет и хидратация на кожата;
опаковка за 10 дни
подпомага заглаждането на бръчките;
тонизира и ревитализира кожата.

Бирена мая + Витамини - 500 таблетки
За красотата отвътре и отвън!

49

90

лв.

код 30525

28

50

Продуктите с бирена мая се препоръчват за подпомагане при:
недостиг на всички витамини от група В и витамините А, С и Е;
опаковка за 55 дни
недостиг на ценни аминокиселини, минерали и микроелементи.
подобряване на редица кожни проблеми - акне, екземи, себорея и др.
за гладка и еластична кожа;
Начин на употреба:
за блестяща и мека коса;
3 пъти на ден
слаба и изтощена коса и пърхот;
по 3 таблетки.
за здрави блестящи нокти;
след тежък физически труд и активен спорт;
за общо укрепване в периода на пубертета;
незаменима добавка за всички вегетарианци.

Бирена мая плюс - 400 таблетки
Здраве и красота от природата!

лв.

Всяка таблетка съдържа:
500 mg натурална бирена мая.

Начин на употреба:
2-3 пъти дневно по 3 таблетки, опаковка за
приети с вода по време на хранене.

70

дни

Бирена мая - 375 таблетки

За повече енергия и по-здрава кожа, коса, нокти!
Всяка таблетка съдържа:
Всяка таблетка съдържа 100% бирена мая – 400 mg.
код 30223

2690 лв.

Начин на употреба:
6-8 таблетки дневно.

опаковка за

62

дни

223

Кожа, коса, нокти

код 30448

Всяка таблетка съдържа:
500 mg бирена мая на прах (91.7%) (Saccharomyces Cerevisiae), магнезий 11 mg, никотинамид 2,05 mg, витамин В1 0,75 mg, витамин В2 - 0,21 mg, фолиева киселина 7,5 mg.

Отслабване и целулит

За постигане
на желаните
мерки!
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Отслабване и целулит

В Отслабване и целулит сме събрали за вас най-добрите съвременни съставки, доказали своето действие и ефективност.
L - карнитин - участва в процеса на разграждането на мазнини за генериране на метаболитна енергия и в транспортиране
на мастни киселини от вътреклетъчната течност в митохондриите. Активен участник е в окислението на аминокиселините
с разклонена верига, пречи на образуването на млечна киселина в мускулите, блокира вредни вещества, които нарушават
клетъчната стена. Чрез него се повишава доставката на кислород до мускулите и се осигурява енергия, без да се разграждат
ценните за организма протеини. Има силно антиоксидантно действие, предпазва от сърдечен удар и е важен за подобряване
функциите на бъбреците и отделителната система.
CLA - конюгираната линолова киселина действа в две насоки: първо потиска отлагането на нови количества мазнини в мастните клетки
и второ - активира процесите за изгаряне на натрупаните. Представлява естествена мастна киселина, която благоприятно влияе върху
метаболизма, включително и през нощта. По този начин спомага за изгарянето на мазнините дори по време на сън. Намалява нивото
на лошия холестерол. При употребата и се избягва ‘’йо-йо’’ ефектът, тъй като разградените мазнини не се натрупват отново.
Fructolysat® - патентован комплекс, който съдържа листа от бяла бреза,ананас и артишок. Подкрепя организма в изхвърлянето на
излишни телесни течности. Синергичното действие на компонентите подпомага за постигане на добър ефект за пречистването и
детоксикацията на организма. Подобрява обмяната, усвояването на хранителните вещества и редукцията на телесното тегло.
Глюкоманан - водоразтворими фибри, извлечени от растението конжак (Amorphophallus konjac). Поради своята способност да
се „раздуват“, фибрите увеличават обема си до 50 пъти и по този начин се засилва чувството за ситост и намалява глада за сладко.
Според Eвропейската комисия по безопасност на храните, глюкоманан доказано помага при диети, целящи редуциране на теглото.
Повлиява липидната обмяна и намалява нивата на „лошия“ холестерол, регулира функцията на храносмилателната система, спомага
за нормализиране на кръвната захар и елиминира стреса върху панкреаса. Ефективно абсорбира токсичните вещества, след което
подпомага изхвърлянето им от организма.
Малинови кетони – представляват естествени химични съединения, на които се дължи специфичния аромат на малините. Те директно
влияят на изгарянето на излишните мазнини, като стимулират секрецията на aдипонектин – естествен хормон, регулиращ множество
метаболитни процеси в организма и най-вече влияещ върху разграждането на мастните киселини и контрола на нивата на кръвната
захар. Малиновите кетони са изключително ефективни за оформянето на тялото в проблемните зони като ханша, бедрата и корема,
спомагат за бързата редукция на теглото.
Ананас - намалява целулита, оформя тялото, има диуритичен ефект. Ананасът стимулира по естествен път обмяната на веществата
и регулира функцията на червата като подобрява храносмилането, благодарение на високата концентрация на ензими в състава си.
Екстрактът от ананас намалява задържането на вода под кожата, познато като целулит, намалява чувството на „тежест“ в стомаха.
Зелено кафе - един от най-популярните и успешни продукти за отслабване. Представлява зрялото, но неизпечено кафе, чието
мощно действие се дължи на съдържащата се хлорогенна киселина - полифенол с антиоксидантно действие (който се разрушава при
изпичане на зелените зърна кафе). Приемът на зелено кафе редуцира усвояването на въглехидрати, в резултат на което организмът
набавя енергия чрез изгаряне на натрупаните мазнини, а от друга страна стимулира чернодробния метаболизъм, което води до поефективно разграждане на мазнините, без да се влияе на мускулната маса. Особено добър ефект се получава в областта на корема,
ханша и бедрата.
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Ябълков оцет - подпомага клетъчното дишане и метаболизма и по този начин изгарянето на мазнините става по-интензивно.
Спомага за ефективното храносмилане и отделянето на токсините. Съдържа пектин и бета каротин, които укрепват имунната
система, без да предизвикват странични ефекти. Подпомага прочистването на мазнините от кръвта и кръвоносните съдове
и разграждането на мастните депа. Подпомага бързото възстановяване на силите, тъй като нормализира киселинноалкалното /рН/ равновесие в организма.
Хитозан - извлича се от черупките на морски организми (предимно миди и раци). Представлява естествени фибри, които увеличават
обема си при прием с вода и играят роля на високоефективен мастен блокер - свързват молекулите на мазнините, когато те навлизат
в стомашно-чревния тракт. По този начин се препятства тяхното усвояване и се подпомага елиминирането им от организма. Хитозанът
е полизахарид с положително заредена молекула (за разлика от повечето други), което е причина за привличането на молекулите
на мазнините, които са с отрицателен заряд. Ускорява метаболизма, подобрява кръвообращението, подпомага очистването и
подмладяването на организма, активира фагоцитите. Има доказан ефект за намаляване нивата на холестерола и артериалното
налягане. Приемът на хитозан подобрява храносмилането и усвояването на хранителните вещества, стабилизира функциите на
черния дроб, стомаха и червата. Активира функциите на полезната микрофлора в организма.
Гарциния камбоджа - засилва мастния метаболизъм като изгаря мазнините и ги превръща в енергия, потиска ензима, отговорен за
натрупването на мазнини, контролира апетита и емоционалното похапване, повишава нивата на серотонина.
Зелен чай - ефектът му се дължи на съдържащите се антиоксиданти (полифеноли). Те подпомагат метаболизма и повишават броя
калории, които тялото изразходва. Излишните калории се превръщат в триглицериди, които ако не се използват, се натрупват под
формата на телесни мазнини. Полифенолите на зеления чай буквално разтварят част от тези триглицериди в кръвта и не позволяват
напълняването. Зеленият чай инхибира абсорбцията на мазнини и подпомага за регулация на глюкозата, а също и като неин регулатор
спомага да се забави покачването на кръвната захар след хранене и не позволява покачване нивата на инсулина – многото инсулин
насърчава съхранението на мазнини. Особено подпомага отслабването в областта на корема.
Кафявите водорасли (КЕЛП) - особено богати на дефицитните в храната йод и селен. Основният ефект за регулиране на теглото се
дължи на алгиновата киселина, която има уникална способност да задържа и извежда токсини от организма. Кафявите водорасли
потискат апетита, препятстват натрупването на мазнини и имат мощен детоксикиращ ефект.
Спирулина - синьозелено водорасло, известно като прекрасно средство за изгаряне на мазнини. Съдържа специфични вещества,
които регулират обмяната на мазнините в организма, подпомагат детоксикацията, регулират нивата на триглицеридите и холестерола.
Чудесно средство за намаляване чувството на глад, като предоставя огромно количество полезни хранителни вещества.
Азиатска центела - подпомага оформянето на силуета, особено в проблемните зони на бедрата, ханша и корема.
Хром - подобрява усвояването на глюкозата (чрез активността на инсулина), подпомага по-доброто кръвообращение и поддържането
на нивото на кръвната захар. Полезен е за изгаряне на мазнините, изграждане на мускулната маса и намаляване на теглото.
Синефрин - извлича се от цитруси (главно горчив портокал) и се прилага за сваляне на килограми и топене на мазнини. Ускорява
метаболизма, участва в разграждането на мазнини и производството на топлинна енергия.
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Dr. Nature Л-карнитин тартрат - 90 капсули

Контрол на теглото и енергия! Супер бързо усвояване!
L-карнитин тартрат е най-бързо и ефективно усвоимата форма на L-карнитина
Всяка капсула съдържа:
500 mg Л-карнитин тартрат.
код 30042

3990 лв.

Начин на употреба:
2-3 капсули дневно.

Основните ползи от прием на L- карнитин:
Ефективно подпомага процеса на изгаряне на
мазнини;
Активира метаболизма;
Намалява апетита;
Подкрепя сърцето и сърдечно-съдовата система;
Подобрява функциите на мускулите;
Регулира нивата на кръвна захар;

опаковка за

45

дни

Подпомага организма при спортни
натоварвания и тренировки;
Намалява усещането за умора и
отпадналост;
Подпомага кръвоснабдяването на
тъканите, оптимизира доставката на
хранителни вещества;
Оптимизира натрупването на мускулна маса.

L-карнитин - 200 капсули

код 30415

89

90

За повече енергия чрез изгаряне на мазнини!
За оформяне на тялото!

лв.
Всяка капсула съдържа:
400 mg L-карнитин.
опаковка за 100 дни

Начин на употреба:
2 пъти дневно по 1 капсула се приема с вода
или друга течност.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 232
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Основната му функция на Л-карнитина е да подпомага процеса на пренос на мастните клетки до митохондриите, където те се използват за получаване на енергия в резултат на изгаряне,
от което най-много се възползват мускулите, в това число и сърцето. Поради това той е един от
най-ефективните продукти за борба наднорменото тегло и натрупването на мазнини. Наред с
това пречи на образуването на млечна киселина в и повишава доставката на кислород до мускулите, като осигурява енергия, без да се разграждат ценните за организма протеини.

Dr. Nature Нофатин Метаболик - 30 капсули

Новият суперефективен продукт за отслабване при метаболитен синдром и свръх тегло!
Всяка дневна доза от 2 капсули съдържа: Metabolaid® - 500 mg, CSAT® - 300 mg, Цинк - 10 mg,
Ниацин - 10 mg NE, Хром - 100 µg, Селен - 50 µg, Витамин D3 - 5 µg.
Dr Nature Нофатин Метаболик съдържа клинично изпитани съставки Metabolaid® и
CSAT®, носители на престижни международни награди за хранителни добавки в категорията “Weight management”.
Иновативните капсули са първият продукт за отслабване, който спомага за постигане на пълен
метаболитен баланс. Dr Nature Нофатин Метаболик е подходящ за хора със симптоми на метаболитен синдром, сред които натрупване на излишни килограми и затлъстяване, нерегулирани
стойности на холестерола и кръвното налягане, инсулинова резистентност, хормонален дисбаланс и други. Ето какви са ползите от приема на Doctor Nature Нофатин Метаболик:
Редуцира излишните килограми и телесни мазнини;
опаковка за 15 дни
Подпомага за нормалния профил на холестерола и тригицеридите;
Допринася за нормалните стойности на кръвното налягане;
Начин на употреба:
Благоприятства нормални стойности на глюкоза в кръвта;
2 пъти дневно по 1 капсула
Допринася за нормална функция на кръвоносните съдове;
90
код 30043
(сутрин и вечер, 20-30
Намалява апетита и желанието за сладки храни;
лв.
минути преди хранене).
Благоприятства чревната микрофлора.
Metabolaid® e патентована, клинично изпитана, растителна съставка, базирана на хибискус и лимонова върбинка. Биологично активните компоненти действат синергично като подпомагат контрола на теглото и сърдечно-съдовата функция. Механизмът, по който
Metabolaid® действа в мастната тъкан, мускулите и черния дроб е чрез активирането на ензима AMPK, който действа като метаболитен
превключвател в клетките, което води до намалена продукция на глюкоза, намален синтез на липиди и повишена липидна оксидация
в черния дроб. В скелетните мускули се осъществява повишена липидна оксидация и ускорена митохондриална биогенеза. Metabolaid
води до намаляване на стойностите на глюкозата, намаляване на нетипичното натрупване на мазнини и подобряване на инсулиновата
чувствителност. Подпомага нормалния метаболизъм на мастните клетки и постига здравословно тегло.
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CSAT+® e патентован екстракт от семена на рожков, стандартизиран до галактоманан, олигофруктоза и полифеноли. Галактомананите
са полизахариди с голямо молекулно тегло, които притежават засищащ ефект. Олигофруктозата са малки фибри с ниска калорийна
стойност, които могат селективно да служат за храна на различни видове чревни бактерии. CSAT+® подпомага нормалната функция
на имунната система и се поддържат нормални стойности на глюкоза в кръвта.
Допълнителните компоненти, включени в продукта, добавят специфичен принос за постигане на цялостен ефект за контрол на теглото и борба с метаболитния синдром.
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Dr. Nature Нофатин - 60 таблетки

Революционен продукт за отслабване, с който ще изваете
мечтаната фигура и ще постигнете здравословно тегло!

код 30021

3990 лв.

+ специална 30 дневна
програма за оформяне
на корема, ханша,
талията и бедрата
Начин на употреба:
2 пъти дневно по 2 таблетки, за
предпочитане 30 мин преди хранене.

Dr.Nature Нофатин действа в 7 различни направления и постига 7D ефект,
а с приема получавате 10 незаменими ползи.
1. Допринася за постигане на мечтаната фигура и здравословни килограми.
2. Намалява с 2-3 размера на Вашите дрехи.
3. Спомага за редуциране на излишните мазнини, особено в проблемните зони
на корема, талията, ханша и бедрата.
4. Избягва драстичните диети и свързаните с тях лишения.
5. Предотвратява неприятния йо-йо ефект, който се получава след всяка диета.
6. Допринася за повече енергия и самочувствие от постигнатите резултати.
7. Подпомага имунитета и тялото в борбата му с възпаленията, които са основна
причина за затлъстяването.
8. Балансира нивата на кръвната захар.
9. Подпомага организма при стрес.
10. Подобрява метаболизма и хормоналния баланс.
Как работи Dr.Nature Нофатин? Dr.Nature Нофатин е ефективен, като се бори
срещу първопричините за натрупването на излишните мазнини и наднорменото
тегло. Той въздейства върху основните фактори за затлъстяване, като по
този начин се получава траен и сигурен ефект. Благодарение на различните
механизми, по които Dr.Nature Нофатин действа, само за месец се намаляват
излишните мазнини в областта на талията, ханша и бедрата. Същевременно с
това, се редуцират висцералните мазнини, подобрява работата на вътрешните
органи, балансира всички процеси в тялото и премахва първопричините за
наднорменото тегло и затлъстяването, което е единственият начин за сигурен
ефект в дългосрочен план.
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Всяка таблетка съдържа: сахаромицес церевизия - 144mg, от
които бета глюкани 80% - 115,2mg; артишок - 55mg; бял трън - 55mg; допълнителна
глухарче - 55mg; шизандра- 55mg; родиола розеа- 55mg; китайски информация за
съставките
сладник- 55mg; корейска мента- 55mg; китайски живовляк - 55mg;
китайска ангелика - 55mg; репей- 55mg; куркума - 55mg; магнезий
стр. 232
- 55mg; пиперин 95% - 1mg; хром - 50 μg; йод - 50 μg.

НОФАТИН БАЛАНСИРАН ШЕЙK 1000 гр
с вкус на ванилия

Отслабване и целулит

код 31020

7990 лв.

Състав (за една максимална дневна доза - 125 гр.): отпимално съотношение на
въгрехидрати, протеини и мазнини в комбинация с патентовани съставки с доказани
ефекти срещу излишните килограми: CSAT® - 300mg; Псилиум Хуск - 10g; Бромелаин 200mg; Стандартизиран екстракт от Златен корен - 200mg; Екстракт Oxxynea®FP - 100mg;
Пробиотичен бленд; Инулин и важни витамини и минерали.
Нофатин балансиран шейк е формула в оптимално съотношение на въглехидрати,
протеини и мазнини (40-30-30) с превъзходен вкус на шоколад. Нофатин Балансиран шейк
е революционен продукт, който съчетава действието на високобелтъчна пробиотична
храна, патентовани съставки за редукция на теглото, витамини, минерали и антиоксиданти.
Нофатин Балансиран Шейк е идеалният продукт за поддържане на здравословно тегло
и пълноценно хранене в забързаното ежедневие. Хранителният режим 40-30-30 е найсигурният и здравословен начин за редуциране на телесното тегло, изгаряйки излишните
мазнини. За разлика от всички други диети и хранителни режими, тук няма гладуване и
лишения. Съотношението 40% въглехидрати : 30% протеини : 30% мазнини при всяко
хранене води до постигане на перфектен хормонален баланс, сигурно и здравословно
отслабване, без загуба на енергия и тонус.

Нофатин балансиран шейк е иновативен продукт, който решава проблема с
наднорменото тегло и досадните диети. Ето какви са ползите от приема на шейка:
поддържа нормално тегло;
напълно съобразен с хранителния режим 40-30-30 в перфектно съотношение на
въглехидрати, протеини и мазнини;
дава тонус и енергия на организма;
нормализира стреса;
подпомага изгарянето на мазнините; подпомага храносмилането и усвояването на
необходимите микронутриенти;
поддържа баланса на чревната микрофлора;
притежава мощно антиоксидантно действие;
притежава засищащ ефект;
детоксикира тялото и елиминира токсините от стомаха и червата.
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Начин на употреба:
За едно основно хранене
- разтворете 2 дози (50 g, 1
мерителна лъжичка) в 200-300
ml вода, разбъркайте добре и
консумирайте сместа веднага.
За едно междинно хранене
- приемайте 1 доза (25 g,
1/2 мерителна лъжичка),
разбъркана добре в 100-150
ml вода.

НОФАТИН БАЛАНСИРАН ШЕЙK 1000 гр
с вкус на ягода
НОФАТИН ШЕЙКЪР
розов

код 31022

7990 лв.

код 30956

750 лв.

НОФАТИН ШЕЙКЪР
син

код 31021

7990 лв.

код 30957

750 лв.
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НОФАТИН БАЛАНСИРАН ШЕЙK 1000 гр
с вкус на шоколад

Dr. Nature КЛА 1000 - 60 капсули

За ефективно отслабване и нормално телесно тегло!
Всяка капсула съдържа: конюгирана
линолова киселина (КЛА) - 1000 mg.

опаковка за

60

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.

дни

Прием на продукти с КЛА се препоръчва за подпомагане при:
Хора с наднормено тегло;
Затлъстяване;
За редуциране на мазнините в тялото без загуба на мускулна маса;
Нарушена мастна обмяна;
Повишени нива на холестерола и триглицеридите.

код 30038

Приемът на КЛА действа едновременно в две направления. От една страна намалява
отлагането на мазнини в мастните клетки, а от друга активно стимулира изгарянето на
вече натрупаните. Препоръчва се както в програми за намаляване на телесно тегло, така
и за активно спортуващи, тъй като активирането на процесите на изгаряне на мазнини не
влияе на мускулната маса.

2290 лв.

Отслабване и целулит

CLA - Капсули за отслабване - 120 капсули
Лесен начин да елиминираме излишните килограми!
Ефективно отслабваме, дори и докато спим!
код 30462

7990 лв.

Всяко таблетка съдържа:
500 mg мастни киселини (от
които 400 mg чиста конюгирана
линолова киселина - CLA).
опаковка за

232

20

дни

допълнителна
информация за
съставките

стр. 232

Начин на употреба:
3 пъти дневно
по 2 капсули с вода.

Dr.Nature CLA + Зелен чай + L-карнитин
90 капсули
Леки и витални!
Мощна комбинация
с тройно действие
за максимален ефект!
Всяка капсула съдържа: CLA (конюгирана линолова
киселина) - 300 mg, екстракт от зелен чай – 200 mg
(полифеноли – 100 mg, кофеин – 18 mg), L-карнитин – 138 mg.

опаковка за

3390 лв.
90

дни

Начин на употреба:
1 капсула дневно.

допълнителна
информация за стр.
съставките
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код 30010

Dr.Nature препоръчва за подпомагане 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.
232,
233
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Дрен ананас - 14 сашета

код 30791

2700 лв.

Equilibra препоръчва за подобряване на микроциркулацията и изчистване на задържани течности.
Екстрактът от ананас допринася за
извеждане на излишните течности
от тялото и подпомага при „синдром
на тежки крака“. Повишава циркулацията в проблемните зони и спомага за намаляване на целулита.
Екстрактът от гарциния подобрява
метаболизма на липидите, контролира чувството за глад и поддържа
нормално телесно тегло.

Всяка таблетка съдържа:
сух екстракт извлечен от сърцевина на ананас - 150 mg; сух екстракт
от плодове на гарциния камбоджа 100mg.
Начин на употреба:
1 саше дневно, разтворено в 200 мл
вода 30 мин. след хранене.
опаковка за

14

дни

Отслабване и целулит

Зелено кафе дрена - 500 мл

код 30792

3250 лв.
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Equilibra препоръчва за намаляване
на апетита и поддържане на нормално
телесно тегло. Балансиран продукт в
течна формула с екстракти с насочено
действие към засилване на метаболитните процеси в тялото, изгаряне на
мазнините и извеждане на излишните
течности и токсините от обмяната. Подпомага за намаляване на теглото, извайване на фигурата и премахване на целулита.

Състав в 50 мл:
сух екстракт от зърна зелено кафе 200mg; сух екстракт от листа на бреза - 120 mg; сух екстракт от корени
на глухарче - 120 mg; сух екстракт
от сърцевина на ананас - 80 mg; сух
екстракт от листа на зелен чай - 80 mg.
Начин на употреба: 50 мл разтворени в 1-1,5 л вода. Изпива се в рамките
на деня.
опаковка за

10

дни

Зелено кафе - 120 капсули

За желаната фигура!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от зелено кафе - 400 mg, хром - 50 μg.

код 30506

10550 лв.

допълнителна
информация за стр.
съставките

Продуктите със зелено кафе се препоръчват за
подпомагане при:
лица контролиращи теглото си;
ефективно изгаряне на мазнините;
подобряване качеството на кожата;
регулиране липидния баланс и нивата на кръвната захар.
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Начин на употреба:
1-2 капсули дневно с
достатъчно вода
опаковка за 120 дни

Най-модерната формула за бързо
и трайно отслабване за 2014 г.

Всяка капсула съдържа: зелено кафе (екстракт) 300 mg,
цитрусови полифеноли - 100mg, от които синефрин - 6mg.

код 30261

3890 лв.

допълнителна
информация за
съставките

Начин на употреба:
2 капсули дневно, приети с повече течност препоръчително опаковка за
по време на закуска.

20

стр. 231

дни
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ЗЕЛЕНО КАФЕ - 40 капсули

Ябълков оцет - 120 таблетки

Световен хит с доказан ефект! Отслабнете бързо, лесно и здравословно!
Всяка дъвчаща таблетка съдържа: 200 mg естествени съставки на концентрат от
ябълков оцет, 200 mg ацерола на прах и 50 mg витамин С от ацерола.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
прочистване на организма;
опаковка за 30 дни
здравословно отслабване;
забавен метаболизъм;
повишено съдържание на мазнини в кръвта;
повишен холестерол и висока кръвна захар;
разширени вени;
артрит, ревматизъм;
за регулиране на телесното тегло и храносмилането;
за детоксикация на организма.
код 30481

4690 лв.

Начин на употреба: 2 пъти дневно половин час преди хранене се сдъвкват по 2 таблетки,
като преди и след поглъщането на таблетките се изпива поне една чаша вода. Таблетките
са с приятен, свеж вкус.

Супер линия - 30 таблетки

Отслабване и целулит

За редукция на теглото и оформяне на фигурата!
Всяка таблетка съдържа: екстракт от гарциния камбоджа – 120 mg; екстракт от
зелен чай – 70 mg; екстракт от горчив портокал – 12 mg; хром – 40 μg; витамин С –
40 mg.
Vitar препоръчва за подпомагане при:
лица контролиращи теглото си;
поддържане на идеална фигура;
редукция на теглото;
опаковка за
изгаряне на мазнини;
подобряване на метаболизма.
код 30729
236

890 лв.

допълнителна
информация за стр.
съставките

30

дни

232,
233

Начин на употреба:
1 таблетка дневно
след храна.

Хитозан 1000 - 40 каспули
Отслабни завинаги с «магнита за мазнини»!
Всяка капсула съдържа:
хитозан - 0,5 g; хром- 22,5 μg.

2990 лв.

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
лица, контролиращи теглото си;
за контрол на апетита;
намаляване натрупването на мазнини.
ефективно подпомага за изхвърлянето на токсини и шлаки от организма;
при повишено кръвно налягане (особено предизвикано от прекомерна употреба на сол);
повишен холестерол;
повишени нива на кръвна захар;
опаковка за 21 дни
чернодробни проблеми.

Зелен чай - 40 таблетки
Мощно антиоксидантно, отслабващо и детоксикиращо действие!

код 30210

1900 лв.

Всяка таблетка съдържа:
зелен чай (прах) - 483 mg; зелен чай (сух екстракт) 100mg, витамин С - 40 mg; манган - 1 mg.
Зеленият чай помага на организма да се защити
от агресията на свободните радикали и осигурява
ефективна подкрепа при нискокалорични диети,
насърчавайки премахването на течности и спомагайки
за увеличаване изгарянето на калории. Има отслабващо,
меко лаксативно и детоксикиращо действие.

Начин на употреба:
1 - 2 таблетки дневно,
приети с вода.

опаковка за

40

дни
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код 30220

Начин на употреба:
2 пъти дневно х 2 капсули
30 мин преди хранене,
приети с много вода.

Водорасли за отслабване - 75 таблетки за идеална фигура
100% натурален продукт за бърз и траен ефект!
Всяка таблетка съдържа:
КЕЛП (кафяви водорасли) – 68,18 mg; спирулина – 50mg; бяла, бреза – 80 mg;
азиатска центела – 40 mg, общо съдържание на йод – 75 μg.

код 30218

2390 лв.

Equilibra препоръчва за подпомагане при:
поддържане на идеална фигура;
изгаряне на мазнини;
регулиране на теглото;
целулит;
дефицит на йод.

Начин на употреба:
3 пъти по 1 таблетка
дневно, приети с
вода преди хранене.
опаковка за

75

дни

Луз уейт - 60 капсули

Отслабване и целулит

За бързо и трайно отслабване с доказана ефективност!
Всяка капсула съдържа: глюкоманан - екстракт от корени на Amorphophallus
konjac – 500 mg; екстракт от кафяви водорасли (Fucus vesiculosus L. 0.11% йод) –
26mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при:
хора контролиращи теглото си;
изгаряне на телесните мазнини;
за намаляване на апетита;
детоксикация на организма.
опаковка за
код 30278
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2590 лв.

10

дни

Начин на употреба:
Препоръчва се по 2 капсули
3 пъти дневно (6 капсули
дневно).
2 капсули се консумират с
200 мл вода, 30 мин. преди
хранене.

Билкови масажни масла - 200 мл
Комплекс от специални масла за масаж и грижа за тялото. Бадемовото масло улеснява проникването
на активните съставки. Няколко капки се затоплят в дланта на ръката, а след това се разпространяват
по тялото чрез масажиране с кръгови движения. Кожата става гладка и еластична. Масажните масла не
съдържат парабени, консерванти и изкуствени оцветители.

Антицелутитно масажно масло

1150 лв.

Активни съставки: масла от кипарис, хвойна, лавандула и лайм.
Действие: Подходящо за частите на тялото, склонни към портокалова
кожа. Етеричните масла от кипарис, хвойна и лавандула подобряват
микроциркулацията, предотвратяват застоя на лимфа и ускоряват
метаболизма, подпомагайки борбата с целулита. Намаляват
задържането на течности и образуването на стрии. Маслото от лайм
осигурява релакс, освежава и подобрява настроението.

Загряващо масажно масло
Активни съставки: масла от черен пипер и портокал, канела.

код 86312

1150 лв.

Действие: Формула, разработена специално за загряване. Етеричните
масла от черен пипер и канела подобряват микроциркулацията и
премахват токсините от тялото. Маслото от черен пипер действа и
като антиоксидант и помага за запазване на младостта на кожата.
Портокаловото масло е не само източник на свеж аромат, но също така
облекчава мускулното напрежение.
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код 86311

Антицелулитен и анти-ейдж крем
с азиатска центела - 250 мл
За да се чувствате по-млади и по-красиви!

код 51101

1790 лв.

Активни съставки: масло от ший (карите), масло от гроздови семки,
екстракт от червени лозови листа, екстракт от азиатска центела
(тигрова трева), ланолин, масло от портокалова кора, урея.
Действие: 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. Комбинацията от активни съставки
повишава еластичността на кожата, овлажнява я и й придава гладък и
свеж вид.

Антицелулитен крем - 250 мл
Да победим целулита!

Отслабване и целулит

Активни съставки: масла от 3 вида чаено дърво, алое вера, масла от
жожоба, лавандула и кипарис.

код 51315

2750 лв.
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Действие: В основата на този крем влизат: етерично-маслени съставки
от три растения от рода на Чаеното дърво – „чаено дърво“, „
кейджъпт или бяло дърво“ както и „ниаули“-австралийско чаено дърво.
Етеричните масла на тези растения лесно проникват през кожата,
стимулират циркулацията на лимфата и кръвта, активират метаболизма,
подпомагат за изхвърляне на отделените от клетките токсини. Освен
това имат противовъзпалителни свойства и подпомагат за по-бързото
възтановяване на кожата. Екстрактът от алое вера има регенериращ
ефект. Маслото от жожоба създава тънък филм върху кожата,
като я подхранва и я предпазва от неблагоприятните въздействия
на околната среда, регулира мастната секреция, възвръща нейната
мекотата и нежност. Маслото от лавандула има успокояващ ефект, а
кипарисовото масло и придава стегнат вид.

Антицелулитен крио-гел с алое вера - 200 мл

20%

код 92020

3590 лв.

Активни съставки: алое вера, кофеин, карнитин, есцин, азиатска центела,
боровинка, глицерин, ментол, какао. Не съдържа парабени, парафинни
масла. Деликатно ароматизиран, без алергени. Клинично и дерматологично
тестван.
Действие: Антицелулитният крио-гел е свеж гел, който се абсорбира
бързо и без масаж. С леден ефект, той използва свойствата на студа, като
подпомага периферното кръвообращение и се бори със задържането на
водата. Използван редовно, подобрява видимо вида на кожата, с вид на
портокалова кора, и придава тонус и компактност на тъканите. Кофеин,
карнитин и какао – помагат за топенето на мазнините. Есцин – подобрява
капилярната резистентност и намалява подпухналия вид на кожата с
целулит. Азиатска центела и боровинка – подобряват периферното
кръвообращение. Ментол – придава незабавно усещане за свежест. Алое
вера, съдържащо се във високо количество (20%) хидратира и възстановява
баланса на кожата с целулит.
Резултати от тестове:
• След 15 дни кожата изглежда по-хидратирана и еластична.*
• След 45 дни се подобрява видимо вида на портокаловата кожа и на
кожните дефекти, свързани с целулита.**
* Инструментален анализ
** Клиничен анализ
Начин на употреба: Нанесете сутрин и вечер върху краката, задните части,
корема и ръцете обилно количество от продукта. Разнесете с кръгови
движения отдолу нагоре до пълното абсорбиране (моментно абсорбиране).
Да се употребява само върху здрава кожа.
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С нов леден ефект! Подобрява видимо портокаловата кожа!
С 20% студено обработено алое вера, кофеин, карнитин,
какао, азиатска центела и боровинка!

Здравословната основа на храната

Основата е
най-важна!
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Кристална хималайска сол

Заменете ‘‘бялата смърт’’ с ‘‘розовото злато’’!
Сложете на Вашата трапеза най-чистата и най-полезната сол
на планетата! „Розовото злато“ съдържа 84 минерала,
образуващи съвършена биохимична структура!

2 кг
код 30202

1550 лв.

0,5 кг
код 30201

690 лв.

Действие: противовъзпалително, антибактериално, противоалергично.
Спомага за намаляването на употребата на готварска сол.
Улеснява регулирането на съдържанието на вода в тялото, поддържа
здравословен баланс на рН в клетките, особено на тези в мозъка.
Поддържа здравословни нива на кръвната захар и артериалното налягане.
Подпомага електропреносните процеси в тялото.
Подобрява усвояването на хранителните вещества и подкрепя дихателната
система.
Предотвратява мускулни крампи и подобрява костната здравина.
Предпазва устната кухина от ранички и афти, прави зъбите по-здрави и
защитава венците от възпаления.
Прочиства организма от токсини и свободни радикали.
Помага за пълноценното усвояване на йод от храната.
Предпазва от подагра, артрит, подуване.
Спомага за прочистване на синусите и предотвратяване на сухата кашлица.
Начин на употреба: Препоръчва се по 2-3 грама дневно, по време на ядене
(в храната като подправка или разтворена в течност).
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Здравословната основа на храната

Състав: 100% кристална хималайска сол. Формирана преди повече от
250 милиона години дълбоко под хималайските планини и незасегната от
човешката дейност и глобалното замърсяване, тази сол е известна като
„розово злато.“ В хималайската сол се съдържат 84 природни минерала в
съотноение идентично на съотношението им в клетъчната течност и кръвната
плазма.
Продуктът притежава
Сертификат за качество на хранителен продукт - ISO-22000!

Кокосово масло - 900 г

Без ГМО! Без Глутен! Без Консерванти!
Съдържание: 100% рафинирано кокосово масло.
Действие: Кокосовото масло е изключителен природен продукт, богат на
ценни за здравето хранителни вещества. За разлика от класическите масла, то
съдържа мастни киселини от групата на МКСВ (средно-дълги мастни киселини)
- лауринова, капринова, миристинова и каприлинова киселина. Те са с ниска
калорийна стойност и бързо се трансформират в енергия, без да се превръщат
в мазнини. Имат антимикробно и противогъбично действие и поради бързото
им усвояване са особено подходящи за хора с проблеми с черния дроб и
храносмилателната система.

Здравословната основа на храната

код 30910

2350 лв.

Кокосовото масло е перфектният избор за всички видове готвене, пържене и
печене, тъй като издържа на високи температури без да поврежда структурата си,
както много други масла! Използва се като добавка и заместител на мазнини от
животински и растителен произход.

Кокосово масло Extra virgin - 400 г

Чисто, студенопресовано, нерафинирано, с прекрасен вкус!

Съдържание: 100% студено пресовано, нерафинирано кокосово масло.

код 30911
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1950 лв.

Кокосовото масло на OstroVit:
Предотвратява сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане.
Повишава нивата на „добрия“ холестерол (известен като HDL) и помага
за преобразуването на „лошия“ LDL - холестерол в „добър“. По-този начин
насърчава здравето на сърцето и намалява риска от сърдечно-съдови
заболявания.
Подкрепя имунната система. Лауриновата киселина от кокосовота масло
се трансформира в моноглицерида монолаурин, който има мощно действие
против бактерии, гъбички и вируси. Замяната на обикновени масла в
ежедневието с кокосово масло значително повишава устойчивостта и подкрепя
имунитета на организма.

Подобрява храносмилането. Кокосовото масло подобрява храносмилането и усвояването на мастноразтворими
витамини, аминокиселини и редица минерали. Подкрепя полезната микрофлора, унищожава лошите бактерии и кандида.
Препятства възпалителните процеси в организма, не натоварва черния дроб и стомаха без да предизвиква повишаване
нивата на инсулина.
Регулира теглото и подпомага изгарянето на коремните мазнини. Кокосовото масло е особено ефективно за
намаляването на мазнините, които се натрупват в коремната кухина и около органите. Това са т.нар. висцерални мазнини,
а те са най-опасните сред всички мазнини и са предпоставка за редица хронични заболявания.
Подпомага при заболявания на жлъчния мехур и панкреаса. Мазнините от групата на МКСВ (средно-дълги мастни
киселини), които кокосовото масло съдържа, не се нуждаят от панкреатични ензими, за да бъдат усвоени, което облекчава
натоварването на панкреаса. Освен това, тези супермазнини се усвояват много лесно и могат да облекчат някои симптоми
свързани със заболявания на жлъчния мехур.
Кокосово масло има противостареещ ефект. Тъй като подобрява антиоксидантната активност, то може да забави
процеса на стареене. Кокосовото масло оказва редуциращ стреса ефект върху черния дроб, а освен това понижава
оксидативния стрес.

Dr. Nature Монолаурин
90 капсули х 410 мг
допълнителна
информация за
Монолаурин

стр.

45

Подкрепа при вирусни и респираторни
заболявания, паразитни инфекции,
усложнения от бактериални инфекции
и за засилване на имунитета!
Монолауринът е един от най-перспективните продукти за
борба с инфекции, причинени от различни микроби – бактерии,
вируси, гъбички. Представлява естер на лауриновата киселина и
глицерола, като най-богатият източник на лауринова киселина е
кокосовото масло(до 48% от състава му).
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Здравословната основа на храната

Кокосовото масло на OstroVit:

Гладко фъстъчено масло - 500 г
Богат вкус и грижа за здравето! Без добавена захар и сол!
Не съдържа консерванти, оцветители и палмово масло!

Здравословната основа на храната

Съдържание: 100% фъстъчено масло. На повърхността на маслото може да се
утаи ценно и ароматно фъстъчено олио.

код 30912

1590 лв.

Фъстъченото масло на NutVit е здравословна храна, богата на протеини,
въглехидрати, мононенаситени мастни киселини, витамини (А, В1, В2, В3, В5,
В6, В9, С, Е) и минерали (натрий, магнезий, калций, манган , фосфор, селен, мед,
желязо, цинк), фибри.
Редовната консумация на фъстъчено масло осигурява повишен прием на
протеини, полиненаситени и мононенаситени мазнини, което подкрепя
дейността на сърдечно-съдовата система, подпомага баланса на „лошия“ и
„добрия“ холестерол, подпомага контрола на кръвното налягане.
Продуктът не съдържа вредни наситени мазнини и е благоприятен за лица,
контролиращи теглото си.
Като източник на витамини и антиоксиданти, фъстъченото масло подсилва
имунната система и подобрява общото здравословно състояние.
Подпомага растежа и развитието на костите и мускулите.
Намалява риска от вирусни и гъбични инфекции.
Начин на употреба: Фъстъченото масло освен полезно е и с много приятен
вкус и може да бъде част от нашето дневно хранително меню. То разполага с
хранителни стойности и ползи за здравето, каквито повечето масла използвани
в ежедневието не могат да предложат. Може да бъде добавяно към протеинови
шейкове, сладкиши, сосове, а също и да се консумира самостоятелно и в разумни
Не консумирайте, ако сте алергични към фъстъци!
количества.
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Стевия - 1000 таблетки

Най-добрият природен подсладител в света!
100% натурален и напълно безвреден!

Всяка таблетка съдържа:
екстракт от стевия (ребаудиозид А 97%).

Начин на употреба: Стевия
таблетките може да се
използват като заместител
на захарта. Една таблетка
стевия е равна на около 3
грама захар.
Използва се като напълно безвреден заместител на захарта - за подслаждане на кафе,
чай, напитки, сладкарски изделия и др. Индианците от племето гуарани (обитавали
територията на днешен Парагвай) са първите, които са използвали растението като
подсладител. Те слагали листа от стевия в напитките си и те ставали удивително сладки.
Гуараните нарекли тази трева „ка-а-хе-е”, което се превежда като „сладка трева” или
„медени листа”.

код 30485

3250 лв.

АГАВЕ - Био сироп - 350 г

Природен подсладител!
100% органик сироп от Агаве (Agave americana)!
Само 12 ккал в 1 доза (1ч.л).
Получен от сърцевината на органично мексиканско агаве.

код 30290

1550 лв.

Equilibra препоръчва:
Идеален подсладител за топли и горещи
напитки;
Подходящ за торти и сладкиши;
Безвреден и с приятен вкус;
100% усвояване от организма;
С нисък гликемичен индекс;
Без ГМО.
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Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
високи нива на кръвната захар;
диабет тип ІІ;
хора с наднормено тегло;
високо кръвно налягане.

!

ПРОДУКТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ДЕЙСТВИЕ!
Капсули за подобряване на слуха - 120 капсули

Супер формула за засилване и запазване на слуха!

Всяка капсула съдържа:
витамин С – 125 mg, L-карнитин – 100 mg, магнезий – 125 mg, витамин Е – 12,5 mg,
цинк – 3,7 mg, фолиева киселина – 100 µg, селен – 17,5 µg, витамин В12 – 0,25 µg.

Продукти със специално действие

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при:
намаляване на слуха, свързано с нормалния процес на стареене на организма;
проблеми със слуха в резултат на възпалителни процеси;
подобрява кръвообращението в малките кръвоносни съдове на вътрешното ухо;
за добра функция на нервната система.
Начин на употреба:
2 пъти на ден х 1 капсула с вода.

код 30465

опаковка за

60

дни

8690 лв.

Слухът е едно от най-важните човешки сетива. За повечето хора между 50-та и 60-та година обаче, започва постепенно намаляване на слуха. Причината за това влошаване обикновено е естественият процес на остаряване, който засяга вътрешното ухо
и неговите сетивни клетки. Според последните изследвания на учените някои хранителни микроелементи като цинк, фолиева
киселина, селен и витамин В12 могат да намалят или ограничат последиците от напредването на възрастта, свързани с ограничаване на слуха.
Процесът, който наричаме стареене, фактически не е нищо повече от непрекъснато повишаващо се натрупване на промени,
предизвикани или съдействани от присъствието на свободни радикали. Витамините С и Е са мощни антиоксиданти, които защитават организма от свободните радикали, а L-карнитинът и магнезият са жизнено важни за активирането и доставянето на
енергия до клетките, за да може вътрешното ухо да извършва нормално своите функции.
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Супер бамбукови чорапи ACTIVE THERAPY
С АЛОЕ ВЕРА! Комфорт, тонус и по-добро кръвообращение!
С логото на Green Master!

БАМБУКОВИ ЧОРАПИ
стандарт

450 лв.

Продукти със специално действие

Чорапите са произведени от 100% еко бамбук с използване на патентована
технология на плетката, която не стяга краката и подобрява кръвообращението.
По специален метод между влакната са прикрепени микрокапсули от Алое Вера,
което допринася за здрав епидермис, оказва антибактериално и успокояващо
действие. Бамбуковите влакна имат хиляди малки кухини, поради което ефективно
абсорбират влагата и запазват телесната температура. Чорапите са меки
и нежни, отблъскват лошата миризма, имат антимикотично действие. Те са
антиалергични и полезни при уморени крака и разширени вени.

БАМБУКОВИ ЧОРАПИ
спорт (терлик)

450 лв.

Бамбуковите чорапи се предлагам в размери от 23 до 46, а терлиците - от 35 до 46 размер.
За актуална информация за цветовете, размерите и съответните кодове за поръчка се обърнете към
Вашия консултант или погледнете на сайта на компанията - www.green-master.eu.
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Сребърна вода

Грийн Мастър е най-големият и доказан производител на уреди за получаване на сребърна вода
в България. Ние предлагаме високоефективни и
надеждни устройства, благодарение на които лесно
и бързо може да получавате свежи водни разтвори
с различна концентрация на сребърни йони, както
и сребърни колоидни разтвори и да се насладите на
максимален резултат от тяхната употреба. Всички
уреди са с електронен контрол, заменяеми батерия
и сребърен електрод с чистота на среброто 99,99%
и са създадени дълго и надеждно да бъдат във
ваша полза. Изберете най-подходящия за вас уред
и използвайте получената сребърна вода вкъщи, в
офиса, в командировка или на почивка. Защитете и
подкрепете организма си с най-ефективното средство
за борба с патогенни микроорганизми и се радвайте
на добро здраве и жизненост.

За максимален ефект на получаваната сребърна вода,
препоръчваме да използвате пречистена вода. Вода
от чешмата или минерални води, могат значително
да намалят ефективността на сребърните йони!!!
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Уреди за сребърна вода от ново поколение
Уредите за получаване на сребърна вода представляват миниатюрни устройства за електролитно отделяне на
сребърни йони (Ag+) във вода. В резултат на протичане на електролиза между сребърен електрод (проба 1000) и
електрод от неръждаема стомана, сребърният електрод постепенно се разтваря и насища водата със сребърни йони.

Сребърна вода

Уникалната сила на сребърните йони:
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.
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Dr. Silver

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

Напълно безвреден! Лесен за употреба!

Употреба само в 4 лесни стъпки:
изберете подходящ съд и налейте
необходимото количество вода;

Сребърна вода

включете уреда, като натиснете и
задържите на указаното място;
потопете уреда в съда с водата. След 10
мин той ще се изключи самостоятелно;

код 20040
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9990 лв.

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

10 предимства на Dr.Silver:
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.

Dr.Silver MINI

Повече от 10 000 л сребърна вода с питейна концентрация
Ефективно получаване на сребърна вода с различна концентрация;
Бърз и динамичен процес на отделяне на сребърни йони;
Сменяем сребърен електрод и захранваща батерия;
Компактен и надежден при работа.
сменяем електрод

5990 лв.

код 200261

2250 лв.

Dr.Silver UNIVERSAL

Повече от 60 000 л сребърна вода с питейна концентрация

код 20055

14900 лв.

Пълен електронен контрол с програми за избор на концентрация на сребърни йони;
Сменяем сребърен електрод и батерия;
Светлинна индикация за избор на програма и изправност на електролизната клетка;
Висока производителност;
Лекота и бързина в обслужването.
За максимален ефект на получаваната сребърната вода, пресменяем електрод
поръчваме
да
използвате
пречистена вода. Вода от
код 2005511
чешмата или минерални води,
могат значително да намалят
ефективността на сребърните
90
лв.
йони!!!
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Сребърна вода

код 20026

Използването
на
заменяем
електрод и батерия дават
възможност за продължителна
употреба на уреда. Създаден в
малка и компактна опаковка,
Dr.Silver MINI може да бъде винаги
с Вас – в къщи, на работа, по
време на път или почивка.

Dr.Silver 75 мл Вода със силата на сребърните йони

код 20028

790 лв.

Сребърната вода:
Работи в много широк спектър без никакво увреждане на клетките на тялото. Сребърните
наночастици стимулират растежа на увредените тъкани и допринася за бързото им и ефективно
възстановяване.
Може да се използва за дезинфекциране на плодове и зеленчуци.
Исторически данни показват, че сребърната вода е изключително ефикасна при третиране
на някои кожни проблеми, белези, при отворени рани и язви и различни кожни инфекции и
заболявания. бори се успешно и елиминира гъбички(кандида), бактерии, вируси и спирохети.
Неприятният мирис на потта под мишниците се дължи на намиращите се там микроорганизми,
които разлагат отделящата се пот. Периодичното пръскане с лечебно колоидното сребро под
мишниците премахва неприятния мирис на потта.
Редица автори препоръчват регулярни гаргари на гърлото и капване с капкомер в носа за борба
с патогенните вируси в носоглътката и защита от простудни инфекции.
От столетия сребърна вода се прилага при намален имунитет и за бързото възстановяване след
боледуване или след диети за отслабване.
Начин на употреба: външно - задръжте бутилката изправена и напръскайте върху кожата,
върху повърхностни рани, изгаряния и други случаи за дезинфекция.
вътрешно - приемайте 1 - 3 пъти дневно по 1мл (7 впръсквания) директно в устата.

Сребърна вода

Dr. Silver Гел за чисти ръце - 80 мл

код 20029

525 лв.
254

Единственият гел за дезинфекция, който съдържа сребърни йони! Мощна защита
благодарение на комбинацията от колоидно сребро, етанол(65%), алое вера, колаген!
Гелът Dr.Silver бързо почиства и хигиенизира кожата на ръцете без измиване. Образува
предпазен слой от сребърни йони, който защитава дълготрайно ръцете от вируси и бактерии.
Наред с това овлажнява, омекотява и подхранва кожата на ръцете.
Почти всички гелове за дезинфекция съдържат етанол и парфюмни композиции. Наред с
основния ефект, продължителната им употреба води до изсушаване на кожата и нарушаване
на бариерните й функции. Гелът Dr.Silver съчетава два мощни компонента за дезинфекция
- сребърни йони и етанол, като наред с това добавя изключително регенериращо и защитно
действие на натурален екстракт от алое и висококачествен колаген.
Знаете ли, че…. колоидното сребро е надеждна защита срещу повече от 650 вида болестотворни
вируси, бактерии, гъбички и паразити, от които страдат 1/3 от всички хора на Земята. Това го
прави най-мощният естествен антисептик, който е напълно безвреден за хората.

Dr. Silver R - Органична розова вода със сребро - спрей 75 мл!
Богата на розово масло и гераниол! За вътрешна и външна употреба!
Чудото на вълшебната българска роза и легендарното сребро!
Висока концентрация на сребро - 50 mg/l
Състав: органична розова вода, получена чрез дестилация на цветовете на Rosa
damascena и сребро.
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СВЕТА: Уникално съчетание на антисептичното, антибактериално,
противовъзпалително и прочистващо действие на розовата вода с мощното
бактерицидно, противовирусно и имуностимулиращо действие на среброто.

1150 лв.

Сребърна вода

код 20030

Съчетаването на розовата вода с уникалната сила на среброто допълнително
повишава биологичната й активност и я прави ефективна за:
Подобряване дейността на храносмилателната, отделителната, кръвоносната и
дихателната системи.
Релаксиране на нервната система и възстановяване при стрес и депресии.
Ефективна борба с грип и други респираторни заболявания.
Стимулиране функциите на черния дроб, жлъчката, бъбреците.
Подкрепяне перисталтиката на червата.
Спомагане редовното изпразване на червата.
Алкализиране на организма.
Подобряване снабдяването на клетките с кислород.
Ароматизиране, освежаване и дезинфекция на устната кухина и гърлото.
Забавяне процесите на стареене.
Заздравяване на кожата, особено при изгаряния, ранички, херпеси, афти, пъпки,
раздразнена кожа и др.
Начин на употреба и дозировка:
за вътрешно приложение:
Пръснете 2-3 пъти в устата 3 пъти дневно. Не изплаквайте. Не консумирайте храна
и течности две минути преди и след прием на продукта.
за външно приложение:
Пръснете 2-3 пъти върху кожата няколко пъти дневно.
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Други уникални
продукти ...

...за здравословен и
удобен живот!

Електронен кантар JOCCA за измерване на тегло и телесни мазнини
При спазване на определен хранителен режим или при активно спортуване, с цел
постигане на по-добро здраве и идеална фигура, много важно е ежедневно да
измерваме прогреса си. Електронният кантар Jocca е перфектното средство за това.

Други уникални продукти

Електронен кантар Jocca - за измерване на телесни мазнини:
измерване на тегло;
измерване на % телесни мазнини;
измерване съдържанието на вода в организма;
измерване на мускулната маса;
измерване на костната маса;
индекс на телесната маса;
запаметяване данните на до 10 различни човека;
закалено стъкло.
Лесен за употреба. В кутията ще намериш инструкции на български,
съдържащи таблици със стойности, чрез които да определяш по-ясно
моментното си състояние и целите си.

Цвят:
черен
код 20510

6500 лв.
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Магнитен колан
за изправяне на стойката
Измъчват те постоянни болки в гърба и раменете?
Това вероятно се дължи на неправилната стойка, в която несъзнателно стоиш
през по-голямата част от деня. Магнитният колан Vital Vida ще държи раменете
ти изправени през целия ден, като по този начин постепенно стойката ти ще се
коригира и ще се върне в естественото си състояние.

Добавените към колана 12 магнита имат благоприятно действие при:

3900 лв.

Други уникални продукти

код 20505

мускулни проблеми
дископатия
шипове
ишиас
спортни травми
възпаления и др.

Произведен от специална материя с регулируеми еластични ленти, които
перфектно прилепват по тялото, осигурявайки правилна позиция на
гръбнака. Коланът е достатъчно дискретен и може да се носи под всякакви
дрехи. Може да се носи навсякъде - вкъщи, в офиса, в колата или по време на
разходка. Изключително подходящ е за хора, които работят пред компютър
или шофират дълго.

Универсален размер,
максимална
дължина: 110 см.
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Масажираща лежанка JOCCA

Релаксиращ масаж, тонус и енергия!

Имаш нужда от тонизиращ и отпускащ масаж на цялото тяло? За съжаление, не ти остава време да се поглезиш и да си обърнеш
внимание, а и един професионален масаж струва не малко пари? Това, от което се нуждаеш, е масажиращата лежанка Jocca.
Качествен масаж - винаги, когато пожелаеш. Пестиш време, пестиш пари. Превръщаш леглото или дивана в свое
лично студио за масаж!
За кого е подходяща масажиращата лежанка Jocca?
Лежанката е подходяща за всеки, който страда от чести схващания
и болки в областта на врата, раменете, гърба, кръста и краката. В
повечето случаи това се получава при работа в офис, продължително
шофиране, спане в неудобна позиция, излагане на течение и др. С
помощта на лежанката болките и схващанията ще отшумят бързо и
отново ще можеш да се върнеш към нормалния си ритъм на живот.
Масажиращата лежанка Jocca, естествено, е подходяща и за хора,
които нямат никакви здравословни проблеми, а просто изпитват
огромно удоволствие и тонус от масажите.
00
код 20501
лв.
3 степени на интензивност и 5 типа масаж.
10 мотора и релаксиращ масаж в 4 зони:
1. Врата.
Размери в разгънато
положение:
2. Раменете и гърба.
175 см / 60 см
3. Кръста.
4. Краката.
Функция загряване.
Дистанционно управление за истински
комфорт.
Захранване от елестрическата мрежа.
Лека и лесно преносима за да е винаги
с Вас.

Други уникални продукти
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Масажор за гръб JOCCA

Край на болките и схващанията в гърба!
Чувстваш се напрегнат напоследък, а болките и схващането в гърба се усилват? Имаш нужда от отпускащ масаж, но
ежедневието те притиска и не ти остава време? Спокойно, 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.
С масажора за гръб Jocca ще се наслаждаваш на приятен вибромасаж,
който ще отпусне мускулите и ще те избави от дискомфорта. Ще се
почувстваш отпочинат и тонизиран. Четирите точки на вибрация
гарантират значително подобряване в областта на кръста, гърба
и раменете, а с активирането на функцията за затопляне се
стимулира кръвообращението и се засилва ефектът от масажа.

код 20502

10500 лв.

Масажор за гръб Jocca:
4 точки на вибрация,
8 типа масаж,
4 нива на интензивност,
опция „Загряване“,
кабел за захранване в автомобил,
инструкции на български,
размери: 55 x 50 см.

Как се използва масажорът за гръб Jocca? Всичко става супер бързо и лесно!
Свържи кабела, доставен заедно с масажора, към съответния вход.
Свържи другия край към зарядното устройство и захранването.
Постави масажора на гърба си и го закрепете към тялото си с помощта на
презрамките, тип раница.
С дистанционното избери желания от теб масаж.
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Други уникални продукти

Уредът до голяма степен наподобява раница. Прилепва плътно по
гърба, благодарение на колан и две регулируеми презрамки.
Подходящ е както за мъже, така и за жени. Перфектен е за
употреба както вкъщи, така и в офиса, а също и докато шофираш,
тъй като може да се захрани чрез запалката в автомобила.

Антиалергенна UV прахосмукачка VOLCANO
Край на акарите, бактериите и вирусите!!!
Премахнете от дома си най-честите причинители на алергии!
Научно сертифицирана UV почистваща технология с 99% доказана ефективност!
Елиминира опасните прахови акари, бактерии и вируси чрез специална ултравиолетова светлина.

код 20400

10500 лв.

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.
Мощност: 300 W.
Захранване: 220 V, кабел с дължина 4 м.

Други уникални продукти

Важно: уредът не е конвенционална прахосмукачка за почистване на всякакъв вид
повърхности, а представлява високотехнологично устройство за унищожаване и
премахване на акари, бактерии и други алергени от матраци, дивани, фотьойли и
други меки повърхности, които са естествена среда за развитие на алергени.
Знаете ли, че...
Акарите са микроскопични паякообразни, които са считани за основна причина за
астма и алергии при хората. Те засягат около 30% от населението и близо 85% от
страдащите от астма. В един матрак на повече от 2 години има около 2-3 милиона
акари, които се хранят с мъртви клетки (мъртва кожа, пърхот и др.)
Голяма част от домашния прах, например, е съставен от телата на акарите и техните
фекалии. Повечето хора, които страдат от алергия и непоносимост към домашния
прах, на практика могат да „благодарят“ за това на акарите.
Ето някои от най-честите симптоми при алергия към акари - сенна треска, течащ
нос, сълзене на очите, кихане, астма, екзема, запушен нос, кашлица и др.
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Volcano Probiotic Yogurt Maker
Уред за домашно приготвяне на пробиотично и кисело мляко
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Капак - 1 бр.

• Капак на купа от неръждаема стомана - 1 бр.
• Корпус на уред за кисело мляко - 1 бр.
• Купа от неръждаема стомана - 1 бр. • Захранващ кабел - 1 бр.

ПРИГОТВЯНЕ НА КИСЕЛО или ПРОБИОТИЧНО МЛЯКО

4990 лв.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:
Революционен дизайн и модерен външен вид.
Напълно автоматичен контрол на температурата.
Тройна термостатна система.
Двойна система за затваряне, която предпазва от
проникването на бактерии и вируси.
Изключително лесен и безопасен за употреба
Минимален разход на електроенергия – 15 W/h
Здрава и лесна за почистване купа от неръждаема стомана с
капацитет от 1л., достатъчен за цялото семейство.
Прозрачен капак за пълен контрол над работния процес.
Отделен капак за купата, с който лесно може да съхранявате
продукта в хладилник.
Компактни размери 18х18х15 см.
Без съдържание на ВРА (Бисфенол А).

3. Приготвяне на кисело или пробиотично мляко

• Сварете 1л мляко (над 90° )
• Охладете млякото до 40-45°.
• Отлейте около 50-100 мл от прясното мляко в малък съд и добавете
избраната заква- ска.
• Разбъркайте до пълно разтваряне и смесете със свареното и охладено до
40-45° мляко.
• Изсипете съдържанието в купата на уреда и затворете добре с малкия
капак, след което поставете купата с млякото в уреда и затворете и с
големия капак. Двата капака трябва да се държат затворени през цялото
време на приготвяне, за да се предотврати замърсяване.
• Включете уреда в захранването и той започва веднага да работи.
• Времето за заквасване обикновено е между 7 и 12 часа.
4.Изключете уреда от контакта, след като мине времето на заквасване.
Извадете купата с вече готовото мляко и поставете в хладилник (заедно с
малкия капак, без да разбърквате).
СЪХРАНЕНИЕ Можете да консумирате готовото кисело мляко, след като
са минали поне 4-5 часа в хладилника. Препоръчваме да го консумирате
в рамките на 3 дни от приготвянето му, за да се насладите на максималната
активност на пробиотичните бактерии. Млякото е годно за употреба и
съхранение до 10 дни в хладилник.
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Други уникални продукти

код 20130

1. Подготовка на уреда: Внимателно измийте купата от неръждаема
стомана и капака към нея с топла вода и се убедете, че няма замърсявания,
които може да компрометират процеса на заквасване.
2. Избор на суровини и закваски - може да използвате различни суровини,
като е важно да сте убедени в тяхното качество (може да се закваси домашно,
фермерско, а също така висококачествено пастьоризирано прясно мляко
от магазина, както и соево мляко). За закваска може да използвате:
• 1 капсула Пробиотик Максимус (отворете 1 капсула и изсипете
съдържанието без обвивката);
• закваска за кисело мляко (според инструкцията);
• от вече направено кисело мляко, или висококачествено кисело мляко от
магазина.

Персонален пречиствател - йонизатор на въздуха VOLCANO
Чист и здравословен въздух навсякъде около вас

Други уникални продукти

код 20120

5990 лв.

Пречиства въздуха от фини прахови частици, смог,
Спецификации:
алергени, цигарен дим и други замърсители;
Размери: 60 х 55 х 16 мм
Защитава организма от вируси и бактерии;
Тегло: 30гр
Неутрализира неприятни миризми;
Мощност ≤ 1W
Насища въздуха с отрицателни йони – 10 000 бр./куб. см.;
Концентрация на отрицателни
Снема стрес и напрежение, подобрява съня;
йони: 10000000 бр/м³
Предотвратява алергични реакции;
Издръжливост на батерията:
Изключително полезен при работа с компютър;
до 48ч.
Преносим и компактен, носете го като елегантно бижу или
Изход за
Изход за
го поставете на бюрото или друга повърхност около вас; освобождаване
освобождаване
на
отрицателни
на отрицателни
Продължителна работа гарантирана от мощна батерия;
йони.
йони.
Безшумен режим на работа.

Как работи? Уредът работи с плазмена импулсна технология, благодарение на която през
специални четки от въглеродни влакна се освобождават отрицателни кислородни йони.
Какво да очакваме? Персоналният пречиствател - йонизатор на въздуха осигурява чист
и здравословен въздух, където и да се намирате. Насища въздуха около вас с отрицателни
йони и го пречиства от фини прахови частици, смог, полени, цигарен дим, миризми и други
замърсители. Защитава организма от вируси и бактерии. С помощта на уреда гарантирате
изключително качество на въздуха, който дишате, което снема стрес и напрежение,
подпомага имунитета, защитава организма от инфекции, подобрява съня, предотвратява
алергични реакции. Специалната функция на йонизация обогатява въздуха, който дишате
с отрицателни йони – витамини на въздуха, които имат неизброими ползи за подобряване
и съхраняване на човешкото здраве.
Как да го ползваме? За да включите уреда натиснете и зъдръжте бутона в централната
част за поне 2 сек – индикаторът светва в синьо и устройството започва да работи. За да
изключите - натиснете бутона за поне 2сек., докато престане да свети. Уредът може да се
иползва в различни ситуации – може да го носите със себе си с помощта на включената в
комплекта стилна верижка като медальон и да гарантирате чист въздух и защита, където
и да се намирате или да го поставите на маса/бюро около вас, като препоръчваме в такава
ситуация да го поставяте изправен. Може да го поставите включен докато спите, на
разстояние поне 30-50 см от вас.
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Бутон за
всключване и
изключване
и светлинен
индикатор.

Зареждане на уреда

USB порт за
зареждане

Уредът се зарежда с помощта на USB
кабел(част от комплекта), който се включва
към USB порт на лаптоп/компютър или с
използване на адаптер от мобилен телефон
или друго устройство с USB порт(такъв
адаптер не е включен в комплекта). Напълно
заредена батерия издържа до 48часа.

При желание може да закупите
USB адаптер от Грийн Мастър
на цена 3,90 лв (код 20199).
код 20199

390 лв.

Йонизатор на въздуха Sistema Aeroion
Съживява кислорода във въздуха, който дишаме!

намалява токсичността на въздуха;
нормализира кръвното налягане;
намалява вероятността от тромбообразуване;
подобрява съня и премахва умората;
код 20101
елиминира стреса и повишава работоспособността;
активира имунната система;
90
лв.
повишава качеството на въздуха и забавя стареенетo.
Области на приложение:
В битови и промишлени условия – за понижаване на уморяемостта и повишаване на имунитета, предотвратява разпространение
на вирусни инфекции и замърсяване на въздуха, неутрализира вредното влияние на йонизиращи лъчения от компютри и
телевизори. За медицински цели – за повишаване на имунитета, стимулиране на обменните процеси на организма, ефективна
профилактика и подобряване състоянието при бронхиална астма, остри респираторни заболявания, хроничен бронхит и други
заболявания на дихателната система, мигрени, неврози, проблеми в сърдечно-съдовата система и др.
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Преносим мини климатик JOCCA

Мини климатикът е най-практичното решение за борба с убийствените жеги. Можете да го носите навсякъде със себе си, благодарение
на компактния си размер. Захранва се по 2 начина – или посредством стандартен USB порт (компютър, лаптоп) или директно в
електрическата мрежа. Вече не са ви нужни отделни уреди за охлаждане, пречистване и овлажняване на въздуха. Мини климатикът
Jocca едновременно охлажда, овлажнява и пречиства въздуха в помещението.
Как точно работи уредът - използва специален филтър, който засмуква горещия въздух и
моментално го трансформира в охладен, освежен и с по-добро качество. Достатъчно е само да
добавите студена вода в резервоара, след което да включите климатика и не ви остава нищо друго,
освен да се наслаждавате на приятната температура около вас. Капацитетът на резервоара е 0,375
мл. Можете да налеете студена вода, както и микс от вода и лед. Едно пълнене ви гарантира до 8
часа прохлада и свежест.
Основни спецификации:
Размери: 16 x 15.5 x 15.5 см
резервоар с капацитет 0,375 мл,
Тегло: 1 кг
3 степенна сила на охлаждане,
Съдържа упътване на български,
Sleep mode,
USB кабел за захранване и
бутон за включване на светлини,
00
код 20506
накрайник
за включване в контакт.
лв.
ниско ниво на шум по време на работа.
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Други уникални продукти

Насладете се на разхлаждащ въздух в горещите летни дни ... навсякъде и по всяко време!

VOLCANO ZAPPER

Биовълнови генератори за резонансна елекстростимулация
и избирателно поразяване на патогенни микроорганизми
Биовълновите генератори VOLCANO Zapper са цифрови електронни устройства, които въздействат върху болестотворни
паразити, бактерии, вируси и гъбички чрез електромагнитни вълни на принципа на биорезонанса, без използване на
медикаментозни средства. Действието им се базира на теорията за избирателно електропоразяване на патогени, разработена
от американския лекар д-р Райф и развита в края на 20 век от д-р Хулда Кларк и потвърдена от десетки изследователи по
всички краища на света. След продължителни изследвания д-р Райф установява, че в човешкия организъм живеят много
видове патогенни организми, явяващи се причинители на повечето заболявания. Д-р Райф потвърждава откритието на Тесла,
че всеки организъм има собствена резонансна честота и че, ако му се въздейства с външен сигнал със същата честота, той
изпада в резонанс и загива.

Други уникални продукти

Хроничните заболявания в 100% от случаите са предизвикани или са съпроводени от паразитни инфекции, като в 60%
от случаите те са предизвикани от хелминти (паразитни червеи);
С гъбични инфекции днес са заразени повече от 25% от населението на Земята; Съгласно данни от СЗО от паразитни
заболявания са инфектирани почти 75% от населението на Земята, независимо от нивото на социалния им живот;
80% от всички съществуващи заболявания са или директно свързани с паразитите, или са следствие от тяхната
жизнена дейност в човешкия организъм;
Ежегодно в резултат на респираторни вируси по целия свят се инфектират стотици милиони души.

Максимален ефект
се постига с прием
на продукта
Паразитоцид
допълнителна
информация за
Паразитоцид
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Помощ при:
тежки и хронични заболявания;
настинки, грип, вирусни инфекции;
срив на имунната система;
възпалителни процеси;
хронична умора;

заболявания на храносмилателната система;
болка и болкови синдроми;
алергии и кожни заболявания;
всякакъв тип заболявания предизвикани от
паразити, вируси, бактерии.

VOLCANO ZAPPER V-2
Базиран на универсалната честота на д-р Хулда Кларк - 30 kHz.
Въздействие върху всички патогенни микроорганизми;
Програмиран за работен цикъл с три въздействия х 7мин и 2 паузи х 30мин;
Лесен за употреба;
Захранване - 2 броя батерии AA 1,5 V.
код 20015

14900 лв.

VOLCANO ZAPPER V-4

код 20800

За всеки закупен уред

ZAPPER V-4

получавате подарък

Карта1:

31900 лв.
Карти памет за
VOLCANO ZAPPER V-4
Цена на всяка карта:

Паразити,

със записани
25 отделни
програми

Изображението е примерно и не
представлява реалната карта.

1990 лв.

К1 - Паразити, Код: 208001
К2 - Нервна система, Код: 208002
К3 - Ендокринна система, Код: 208003
К4 - Храносмилателна система, Код: 208004
К5 - Дихателна система, Код: 208005
К6 - Кръвоносна система, Код: 208006
К7 - Лимфна система, Код: 208007
К8 - Костна система, Код: 208008
К9 - Мускулна система, Код: 208009
К10 - Отделителна система, Код: 2080010
К11 - Полова система, Код: 2080011
К12 - Инфекции, Код: 2080012
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Други уникални продукти

Многочестотен генератор, базиран на управление чрез карти памет със записани програми,
включващи протоколите на Хулда Кларк, д-р Роял Райф, както и много честоти на паразити,
заимствани от други източници;
Въздействие според основно или съпътстващо заболяване;
Избор на конкретна програма или провеждане на зепинг с универсалната честота на Хулда Кларк;
120 честотни програми в 12 карти памет;
Пълен електронен контрол;
Захранване - 2 броя батерии AA 1,5 V.

За енергийно равновесие!
Серия турмалинови
продукти Dr.Nature
Серията турмалинови продукти Dr. Nature са създадени по японска
технология с използването на турмалинови кристали, постоянни
магнити(с изключение на турмалиновия накитник), бамбукови
въглища и органичен германий. Четирите активни елемента са
имплантирани в трислойна структура на специална тъкан, изградена
от високотехнологични полимерни влакна. Вградените високоактивни
елементи отдават своето действие по време на използването на
продукта.
Турмалинът е природен минерал (скъпоценен камък), със сложен и променлив състав, от който зависи и цвета на конкретния кристал.
Той проявява пиро- и пиезоелектрични свойства - при нагряване или механично третиране в кристалната решетка протичат процеси,
благодарение на които кристалът генерира слаб ток. В организма на всеки човек, при правилно съотношение на положителните и
отрицателните заряди, протича слаб ток от порядъка на 0.06 mA. Турмалиновите кристали от своя страна произвеждат ток със същата
сила. Това дава възможност да се възстанови енергийното равновесие в организма и да се стимулира кръвообращението.
Турмалинът е уникален природен кристал. Той излъчва едновременно инфрачервена топлина, отрицателни йони (въздушни витамини),
генерира вихрово магнитно поле, активира клетките, балансира биотока в организма. Благодарение на турмалина се постига изключителен
оздравителен резултат, който не може да се постигне с никой друг минерал, познат на човека.
Наред с основните си биохимични и биофизични качества, турмалинът има мощен ефект за защита на организма от вредни електромагнитни
излъчвания от околната среда. Взаимодействието му с кръвта и енергийните потоци в организма, способства за отпускане на гладките
мускули на вътрешните органи, протича дълбочинно активиране на енергийните меридиани, подобрява се еластичността на съдовете,
циркулацията на кръвта и лимфата. Повишава се съдържанието на кислород в кръвта, активира се клетъчната енергия, ефективно се
релаксира нервната система и се усилват имунните функции на клетката.

Турмалинови продукти

Полезна информация за ТУРМАЛИНА

От всички познати пиродни минерали, само турмалинът „носи“ постоянен електричен заряд и за това го наричат кристален
магнит. При нагряване, турмалинът създава слабо магнитното поле, излъчва отрицателни йони, които действат, както следва:
усилват клетъчния метаболизъм и обмяната на веществата;
подобряват притока на кръв;
възстановяват лимфната система;
възстановяват ендокринната и хормоналната системи;
подобряват храненето на органи и тъкани;
укрепват имунитета;
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балансират вегетативната нервна система (система за
възбуждане и потискане на психиката);
подобряват съня;
възстановяват нервната система след стрес;
повишават сексуалната функция.

Смята се, че поради силните си пиро- и пиезоелектрични свойства турмалинът неутрализира негативните енергии и
усилва психическата енергия и устойчивост на човека.
Мощен биологичен ефект имат и отделяните от турмалина инфрачервени вълни в далечния IR спектър. Когато инфрачервените
вълни проникнат в кожата, те влизат в контакт с водните молекули. В резултат на възникващия резонанс се засилват молекулните
вибрации, което предизвиква топлинен ефект и микро-повишаване на температурата на тъканите. Това на свой ред води до
подобряване еластичността на кръвоносните съдове. Благодарение на по-високата микро- и макроциркулация на кръвта се
осигурява по-добра работа на тъканите и органите в тялото. В резултат натрупаните токсини се извеждат по-лесно от организма
и се възстановява по-високото ниво на работоспособност на клетките.

Моментален ефект | Бързи резултати | Гарантирано качество

дължина на колана: 125 см
ширина на колана: 15 см
High line

код 20901

7590 лв.

Ортопедичен турмалинов колан 2 в 1
Моментален ефект | Бързи резултати | Гарантирано качество

дължина на колана: 130 см
ширина на колана: 20 см
код 20906

8990 лв.

Нов модел колан с всички елементи и с възможност за сваляне на
турмалиновата платка след терапия. Може да се използва през целия ден
като обичаен ортопедичен колан. Гарантира максимална стабилност на
движенията в кръста и облекчава хронични и моментни болки.

3

високотехнологични слоя
със специална структура
и въздействие

Бърз загряващ ефект;
Ефективно поддържа кръста и подпомага движението;
Постоянно магнитно поле с оздравително действие
върху акупунктурни точки;
Инфрачервена топлина за стимулиране на
кръвообращението;
Отрицателни йони за бърз възстановителен ефект.
Коланите ефективно подпомагат при:
Болки в гърба, кръста, тазовата област;
Дискова херния;
Простудни заболявания;
Ишиас и невралгии;
Мускулни спазми на бедрата;
Простатит;
Простуда, нервно напрежение, умора
Стомашно- чревен дискомфорт;
Нередовна менструация;
Ревматизъм;
Втрисане;
Проблеми с кръвообращението;
Особено подходящ за хора със заседнал
начин на живот и липса на движение.
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Турмалинови продукти

Турмалинов колан Hign Line

Турмалинова яка
Моментален ефект | Бързи резултати | Гарантирано качество

код 20920

Яката ефективно подпомага при:
Болка и схващане в областта на шията;
Болки в раменете и горната част на гърба;
Стрес, напрежение, тежка умствена работа;
Шипове; ревматизъм; плексит;
Главоболие, простуда, настинка, умора;
Световъртеж;
Втрисане;
Проблеми с кръвообращението;
Сънливост;
Проблеми с щитовидната жлеза;
Хроничен тонзилит;
Шийна остеохондроза;
Особено подходяща за хора със заседнал начин
на живот и работещи с компютър.

2990 лв.

Турмалинови продукти

Турмалинова наколенка Dr.Nature
Моментален ефект | Бързи резултати | Гарантирано качество

код 20902
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2990 лв.

3

високотехнологични слоя
със специална структура
и въздействие

Ефективно подпомага при:
Болка и схващане в областта на коляното;
Отоци и отпадналост на долните крайници;
Гонартроза (артроза на колянната става),
гонартрит (възпаление на колянната става);
Износване на колянната става;
Шипове в колянната област;

Цената е за 1 бр.

3

високотехнологични слоя
със специална структура
и въздействие

Болки и спазми в мускулите на прасците и бедрата;
Болки в ставите при промяна на времето;
Невралгии и мускулни спазми;
Разширени вени на долните крайници;
Разтегнати връзки в областта на колената;
Слаба циркулация на кръвта;
Ускоряване зарастването на кости при фрактури.

Моментален ефект | Бързи резултати | Гарантирано качество

код 20905

1990 лв.

Ефективно подпомага при:
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;
За превенция на очни заболявания;
За облекчаване и предотвратяване появата на отоци,
тъмни кръгове, подпухналост и бръчки около очите;
Обекчаване на главоболие, виене на свят и проблеми със
синусите;

Турмалинов накитник Dr.Nature
Моментален ефект | Бързи резултати | Гарантирано качество

код 20903

1890 лв.

Цената е за 1 бр.

3

3

високотехнологични слоя
със специална структура
и въздействие

Засилва концентрацията и паметта;
Подсилване на човешкото биополе и намаляване на вредното
влияние на геопатогенните и
електромагнитни влияния;
За бързо заспиване и спокоен сън;
Особено подходяща за студенти,
научни работници, хора, които
прекарват много време на
компютъра.
високотехнологични слоя
със специална структура
и въздействие

Ефективно подпомага при:
Болка и схващане в областта на китките, дланите и пръстите на ръцете;
Артроза и артрит на пръстите на ръцете;
Шипове, подутини и отоци по ръцете, дланите и пръстите;
Болки в ставите при промяна на времето;
Навяхване в областта на китките;
Подобрява циркулацията и очиства кръвта;
Нормализира артериалното налягане;
Ускорява зарастването при фрактури;
При напрежение и умора на ръцете или пръстите;
Изтръпване, измръзване и синдром на студените ръце;
При активно спортуване или тежки физически натоврвания;
Активира енергийните меридиани.
Накитникът не съдържа магнити.
* Green Master гарантира ефект само за оригинални продукти, с марката Dr.Nature, закупени от наши представители!!!
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Турмалинови продукти

Турмалинова превръзка за очи Dr.Nature

Възможности за приложения на магнитотерапията

S N

инсулти
шум в ушите

проблеми
със зрението

главоболие

безсъние
травми

депресия

преумора
проблеми
с щитовидната
жлеза
хипертония

Магнитотерапия

счупвания
загуба на сила

мигрена стрес
атеросклероза
болки в гърба
нарушено кръвообращение
менструални болки

артрози
артрит
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ревматизъм

Магнетон БИО

Уред за нискочестотна импулсна магнитотерапия

6690 лв.

код 26112

12490 лв.

МАГНЕТОН БИО може да се използва едновременно или последователно с други
физикални процедури – лазерна терапия, електротерапия, иглотерапия, терапия с
лечебна кал, минерална вода и др., като процедурите могат да се правят на открити
повърхности на кожата, през дрехите, през гипс или превръзка.

Биомагнитна постелка за стол

Комфорт и релакс в дома, при шофиране и работа в офис!
Продукт от ново поколение с биомагнитно поле, карбонова мрежа за защита от
геопатогенни зони и специална мемори структура за идеален комфорт на тялото:
с биомагнитно въздействие и защита;
подпомага кръвообращението;
ускорява възстановяването на организма; гарантира свободна циркулация на въздуха;
намалява умората и отпадналостта;
антиалергичен и антибакетриален;
поддържа и възстановява костите;
унищожава акари и препятства тяхното
развитие.
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Магнитотерапия

код 20027

S N

Магнитотерапията е съвременен метод за физиотерапия, при който върху
организма на човека се въздейства с постоянни или импулсни нискочестотни
магнитни полета. Магнитното поле оказва противовъзпалително, противооточно,
седативно и болкоуспокояващо действие, като подобрява микроциркулацията
на физиологичните течности и стимулира регенеративните и възстановителните
процеси в тъканите.
МАГНЕТОН БИО е съвременен физиотерапевтичен уред предназначен за терапия
с импулсно нискочестотно магнитно поле. В науката и практиката отдавна е
известно, че такова поле помага при:
хирургични и травматични увреждания на тъканите;
сърдечно-съдови заболявания;
заболявания на опорно-двигателния апарат;
неврологични заболявания;
заболявания на дихателните пътища;
дерматологически заболявания;
заболявания на УНГ и др.
Захранване: батерия 9 V.

Магнитен колан с мериносова вълна, магнити и сребро
S N

Размер ХL
код 26108

2690 лв.

Изключително съчетание на висококачествена мериносова вълна, магнитно поле и
сребърни йони. Наред с терморегулиращото и оздравително действие на мериносовата
вълна, в този продукт е добавен източник на постоянно магнитно поле.
Като резултат употребата води до бързо и ефективно снемане на болка от различен характер.
Подобрява състоянието при възпаления, болки в гръбначния стълб, ставите, лактите, коленете,
кръста, раменете, стомаха. Подкрепя дейността на органите на отделителната система. Вълната
има успокояващ ефект върху нервите, като запазва постоянна телесна температура. Магнитната
лента генерира постоянно магнитно поле с мощен възстановителен ефект върху цялото тяло,
регулира обменните процеси, балансира кръвообращението и подпомага възстановителните
процеси в организма. Патентованият материал със сребърни нишки, използван в
производството на продукта, добавя антибактериален ефект, неутрализира неприятните
миризми, предотвратява развитието на патогени, плесени и бактерии. Изключително удобен за
носене директно върху тялото, без ограничение на времето, не изпотява и не запарва.

Елек от мериносова вълна със сребро и магнити
код 26109

Магнитотерапия

8990 лв.

код 26110
272

1590 лв.

Цената е
за 1 бр.

Елекът е произведен от висококачествена мериносова вълна и е предназначен да осигури
идеална защита на гърба и шията, както и за облекчаване на хронични болки в тези части на
тялото. Добавените магнитни ленти са разположени успоредно на гръбначния стълб и осигуряват
благоприятен ефект, премахват умората и подобряват кръвообращението в областта на гърба.
Продуктът е идеално допълнение към зимни дрехи за хора с постоянно чувство на студ. За
снемане на болка, защита и възстановяване в областта на кръста и гърба.
Състав на елека и наколенката: 100% мериносова вълна, памук със сребърни влакна и
магнитни ленти
Сребърните влакна, използвани в производството на продуктите, добавят антибактериален
ефект, неутрализират неприятните миризми, като предотвратяват развитието на патогени,
плесени и бактерии. Наред с това защитават организма, като ефективно подпомагат енергийния
му баланс, като основа за нормално протичане на биохимичните процеси.

Наколенка от мериносова вълна
със сребро и магнити - 1 бр.
Наколенките са изработени от чиста мериносова вълна с магнитна лента и сребърни нишки.
Прекрасно средство за облекчаване и премахване на болка в коляното или лакътя.

Добре дошли в света на Victoria Bells
свят на неподправена красота и истинско здраве
Стремежът на човек към здраве и красота води към създаването на нови продукти, в които тези две идеи се допълват и
съществуват заедно, може би като доказателство, че красотата има смисъл само тогава, когато човек е здрав. Victoria Bells обединява в
себе си естествения стремеж на човек за по-добро здраве и исконния стремеж за красота.
Отчитайки най-добрите традиции и последните разработки в областта на възстановяването и съхраняването на човешкото здраве, ние
предлагаме изящна колекция, която съдържа в себе си източници на магнитно поле, отрицателни йони, инфрачервени лъчи и германий.
Повечето модели са произведени от медицинска стомана или титан, а някои от тях са произведени от мед, което допълнително
усилва оздравителния им ефект. Комбинирането на различни въздействия прави нашите модели значително по-ефективни от всички
аналози, известни на пазара. Съчетаването на интересни дизайнерски решения, висококачествени материали и изработка, различни
източници на здравословно въздействие превръща колекцията ни в символ на стил, красота и здраве.

За магнитите в нашите бижута

магнити

трайно подобряване на кръвообръщението;
подобряване преноса на кислород до всички клетки, тъкани и органи;
нормализиране на артериалното налягане(даже и при хронична
хипертония);
препятстване образуването и ефективно разбиване на групировки от
еритроцити и тромбоцити;

повишаване проницаемостта на клетъчните мембрани;
повишаване еластичността и тонуса на кръвоносните съдове;
подобряване дейността на ендокринната система и
хормоналния баланс;
оптимизиране клетъчното хранене и калиево-натриевия обмен;
преразпределение съдържанието на желязо и повишаване
кръвотворните способности на организма;
повишаване биологическата активност на магнезия;
пречистване на кръвоносните съдове от шлаки, холестерол и
калциеви отлагания;
активиране енергийния обмен в акупунктурните точки на
организма;
болкоуспокояващ ефект.
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Магнитна бижутерия

В колекцията се използват високоефективни неодимови магнити, със сила на магнитното поле от 800 до 1800 Гауса.
Защо и как магнитите помагат?
1. Достъпна и ефективна възможност за компенсация на постоянно отслабващото земно магнитно поле.
2. Мощно биохимично и биофизично действие върху организма.

Отрицателни йони

Инфрачервени лъчи

Магнитна бижутерия

В някои модели се съдържат специални източници
на отрицателни йони, които насищат организма и
способстват за ефективна профилактика и лечение
на бронхити, бронхиални астми и други заболявания
на дихателната система, неврози, безсъние, мигрени,
остри респираторни заболявания, хипертонии
и хипотонии,инсулти, инфаркти, язви, гастрити,
колити, ревматизъм, болки в ставите, функционални
разтройства, възпалителни процеси и др.
Наред с това отрицателните йони:
намаляват вероятността от тромбообразуване;
прекратяват разпространението на вирусни
инфекции;
премахват умората;
елиминират стрес и последиците от него;
активират имунната система;
повишават работоспособността;
повишават качеството на въздуха;
забавят процесите на стареене.
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Германий

В някои от нашите модели гривни съществуват
керамични вложки, които при телесна температура
излъчват инфрачервена светлина в далечния
спектър (4-14 микрометра).
Когато инфрачервените вълни проникнат в кожата,
те влизат в контакт с водните молекули. В резултат на
възникващия резонанс се засилват микровибрациите
на молекулно ниво, което предизвиква топлинен
ефект и локално микро-повишаване на температурата
на тъканите. Това на свой ред води до повишаване
еластичността на кръвоносните съдове. Благодарение
на по-високата микро- и макроциркулация на кръвта
се осигурява по-добра работа на тъканите и органите
в тялото. В резултат на това натрупаните токсини се
извеждат по-лесно от организма и се възстановява
по-високото ниво на работоспособност на клетките.
Появата на пазара на Технологията на далечния
инфрачервен спектър преди десет години в Япония,
стана възможна, благодарение на използването
на биокерамиката – новаторска разработка на
Американската национална космическа агенция
(NASA).

Използването на германий като микрокристал в
някои от нашите модели води до:
Стимулиране насищането на тъканите с кислород
(което способства за подобряване на мозъчната
дейност);
Подпомагане очистването на организма от шлаки и
токсини;
Ускоряване зарастването на рани;
Подобряване функционалното състояние на
централната нервна система;
Повишаване на работоспособността и ускоряване на
възстановяването след тежки физически усилия;
Укрепване на имунната система на организма.
Биохимичното действие на Германия в кръвта е
аналогично на това на хемоголобина, а именно:
нормализират се еластичността и тонуса на съдовете и
в тях нараства скоростта на кръвния поток;
активира се цялостното оздравяване на кръвоносната
система и подобряване на съсирването на кръвта;
активизира се съдоразширяващото, противооточното
и имуностимулиращо действие.

Турмалинът е природен минерал – скъпоценен камък. Той е
със сложен и променлив състав, от който зависи и цвета на
конкретния кристал. Той проявява пиро и пиезоелектрични
свойства – при нагряване или механично третиране в кристалната
решетка протичат процеси, благодарение на които кристалът
генерира слаб ток. В организма на всеки човек, при правилно
съотношение на положителните и отрицателните заряди, протича
слаб ток от порядъка на 0,06 mA. Турмалиновите кристали от своя
страна произвеждат ток със същата сила!!! Това дава възможност
да се възстанови енергийното равновесие в организма ни и да
се стимулира качествено кръвообращението. Турмалинът има
мощен ефект за защита на организма от вредни електромагнитни
излъчвания от околната среда и:
усилва клетъчния метаболизъм и обмяната на веществата;
подобрява притока на кръв;
възстановява лимфната система;
възстановява ендокринната и хормоналната системи;
подобрява храненето на органи и тъкани;
укрепва имунитета;
балансира вегетативната нервна система (система за възбуждане
и потискане на психиката);
подобрява съня;
възстановява нервната система след стрес;
повишава сексуалната функция.
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Магнитна бижутерия

Турмалин

SB 428

Магнитна бижутерия

SB 437

SB 440
276

10990 лв.

/19см; 21см/

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

109

SB 439

10990 лв.

SB 444

90

лв.
/21.5см; 23см/
/магнити, отрицателни йони, инфрачервени лъчи, германий, турмалин/

/19см; 21.5см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

10990 лв.

/19см; 21см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

10990 лв.

/19см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

SB 450

SB 501

13200 лв.

/19см; 21см/
/магнити, инфрачервени лъчи,отрицателни йони, германий, турмалин/

10990 лв.

/19см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

14290 лв.

/19см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

SB 473

SB 502

10990 лв.

/20см; 22см/
/магнити, инфрачервени лъчи,отрицателни йони, германий, турмалин/

14290 лв.

/19см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

277

Магнитна бижутерия

SB 445

SB 504

Магнитна бижутерия

SB 506

SB 509
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10990 лв.

/19см/

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

10990 лв.

/19 см; 21 см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

10990 лв.

/ 21см /
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

SB 507

10990 лв.

/19см; 21см/
/магнити, инфрачервени лъчи,отрицателни йони, германий, турмалин/

SB 510

10990 лв.

/ 21 см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Neoguard Life Магнитен уред-бижу от ново поколение

код 20006

4490 лв.

Фиг. 1

Фиг. 2

УСТРОЙСТВО: Neoguard Life се състои от (фиг.1) херметичен корпус 1, многополюсна
магнитна система 2, биологично активен препарат 3 и апликация с пиктографски
послания 4 (фиг.2). Специално проектирана многополюсна магнитна система
осигурява едностранно излъчване на магнитно поле с висок градиент на магнитната
индукция и рязка граница между полюсите. Това осигурява дълбоко проникване на
магнитното поле и ефективно въздействие върху тъканите - в пъти по-ефективно
от обикновените магнитни устройства. Освен това този уред се състои само от един
диск, който напълно замества нуждата от два и повече диска от старите поколения
магнитни устройства. Уредът не се нуждае от захранване и поддръжка.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Стойност на магнитната индукция – 2000 Gs ±
10%; Брой полюси – 6.
Neoguard Life помага за облекчаване на болки от всякакъв произход - главоболие,
мигрена, ревматични и травматични болки в прешлените и ставите, мускулни болки
и др. Neoguard Life спомага за бързо разнасяне на отоци и хематоми при травми на
меките тъкани, ускорява зарастването на счупени кости и др.
НАЧИН НА УПОТРЕБА НА NEOGUARD LIFE: За разлика от други устройства при които
се използва само северния или южния полюс на магнита, Neoguard Life използва
едновременно шест полюса от двата вида.
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Магнитна бижутерия

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Neoguard Life е високотехнологичен продукт предназначен за:
магнитотерапия;
магнитна обработка на водата;
енергийно-информационно структуриране на вода, течности и храни;
защита от негативни външни въздействия;
енергиен баланс на организма.

Само най-

доброто
за вашата

красота!
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Грижа за косата, кожата,
лицето, тялото, устната
хигиена, интимната хигиена,
ръцете и краката. Парфюми

STOLZ, Ferdinand Eimermacher,
Green Pharmacy, O’Herbal, Dr. Sante,
Vis Plantis, Sanct Bernhard,
VB Collagena clinic & Aloe professional,
Bielenda, Equilibra, UB Parfums,
Caravan Parfums, Dr.Silver, SHUYA
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САМО НАЙ-ДОБРОТО
ЗА ВАШАТА КРАСОТА 2021/2022
В този каталог предлагаме изключително разнообразен
асортимент от козметични продукти за грижа за Вашата
красота - от главата до петите. Продуктите отново са
категоризирани според различни състояния и проблеми
като здравна козметика; грижа за: косата, кожата,
лицето, тялото, устната хигиена, интимната хигиена,
ръцете и краката, парфюми. Основните ни партньори
и търговски марки в тази серия са:
Equilibra - италианска компания, която в тази линия
предлага натурални козметични продукти с високо
съдържание на алое вера, сертифицирани по IASC
(Международния научен съвет за Алое вера). Продуктите
са произведени така, че да имат най-добра поносимост
на формулите, с натурални съставки на растителна
основа, без съдържание на SLS, SLES и парабени, а
ароматизирането им е без алергени. Всички продукти са
дерматологично тествани!
Ferdinand Eimermacher - немска компания с над
100-годишен опит в производството на продукти в
сферата за грижа за кожата. Продуктите са с най-високо
качество и се произвеждат от натурални съставки.
STOLZ - още една немска компания сред партньорите
на Green Master с повече от 60-годишен опит в духа на
„Традиция и качество - оригинални рецепти“. Внимателно
подбраните продукти за лице и тяло са с висока
биологична активност и бърз ефект, като същевременно
са в опаковки с големи количества и на изключително
атрактивни цени.
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BIELENDA - полска компания, абсолютен лидер в
производството на професионална козметика, с широк
международен пазар в над 28 държави. Продуктите
се създават от екип от професионалисти и винаги са
най-иновативните в сектора. Използват се само найвисококачествените съставки от сертифицирани фирми,
а патентованите формули гарантират ефекта, доказан от
множество изследвания с различни групи потребители.
GREEN PHARMACY - най-бързо развиващата се полска
компания Elfa Pharm, която предлага иновативна
козметична линия, съчетала най-новите постижения
на козметологията с вековната традиция на билковите
лекарства и непреходните качества на естествените
растителни съставки - натурални съставки, без
съдържание на SLS, SLES и парабени.
VB Collagena Clinic & Aloe Professional - изключително
висококачествена българска козметика, създадена според
най-иновативните тенденции в бранша, с множество
патенти и натурални съставки, без съдържание на
консерванти, аромати, оцветители, петролни продукти,
алкохол и други.

Грижа за косата

За
фантастична
коса!
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Грижа за косата

От векове е известно, че коренът от репей е подходящ за грижа за всички типове коса. Иновативните формули с екстракт
от корен на репей в чисто растително масло укрепват структурата на косъма, подхранват космените фоликули, стимулират
растежа и намаляват себореята. Също така имат противовъзпалително действие и се борят с пърхота.
Лечебните катрани от кора на върба са естествен противопърхотен агент. Съвместно с екстракта от ресата на брезата те се
борят с микробите, успокояват неприятния сърбеж и намаляват лющенето на кожата на главата. Регулират мастните жлези и
предпазват от прекалена секреция на себум. Активният цинк укрепва протеините в косата.
Екстрактът от невен е изпитана стара рецепта за предотвратяване на проблеми с косата и скалпа. Той има противовъзпалително и
успокояващо действие, неутрализира свободните радикали, укрепва капилярите на кожата на главата. Предотвратява появата на
пърхот и косопад, особено при коси, склонни към омазняване.
От векове е известно, че така нареченото «Течно злато на Мароко» - натуралното арганово масло, има свойството да възстановява
блясъка на косата, регенерира я, изглажда я, като я прави мека, еластична, лесна за разресване и стилизиране, като същевременно
я заздравява, защитава и предпазва да е прекалено пухкава. Подхранва кожата на главата, успокоява раздразненията. Косата става
по-силна, блестяща и пълна с живот. Аргановото масло защитава косата от външни фактори, като укрепва и подхранва кожата на
главата.
Екстрактът от корен от женшен укрепва космените фоликули, предотвратява косопада, регулира мастните жлези, така че всеки
косъм от корена до върха става здрав, копринен и пълен с естествен блясък.
Екстрактът от коприва регулира мастните жлези, предотвратява косопада и се бори с пърхота. Подобрява микроциркулацията на
скалпа, стимулира космените фоликули, осигурява на косата енергия, за да расте. При редовна употреба косата става здрава, добре
хидратирана, гъвкава и блестяща. Призната от векове, копривата е подходяща за грижа за нормална коса, както и за такава, склонна
към омазняване.
Екстрактът от лайка има укрепващо и противовъзпалително действие, регенерира, успокоява раздразненията и сърбежа на
скалпа, подхранва космените фоликули.
Алое вера е богато на полизахариди, които защитават и хидратират косите и кожата на скалпа.
Тенсиоактивите с растителен произход почистват деликатно без да изсушават, като оставят косата мека и блестяща.
Олигоелементите, съдържащи се в солите от Мъртво море, подпомагат за реминерализиране на ствола на косъма.
Маслата от ориз, маслина, ленено семе, кедър и камелия не отежняват косата, а я укрепват и й придават блясък и здрав вид.
Подпомагат регенерацията на увредената структура и хидратират косата.
Екстрактите от лайка, корен на сладка тръстика, подбел и пшенични кълнове подхранват кожата на главата, дават жизненост на
косата от корените до върха и я правят здрава, гъста, гъвкава и блестяща.
Екстрактът от нар овлажнява и регенерира косата, като освежава цвета.
Пантенолът овлажнява и регенерира, като прави косата лека, лъскава, еластична и добре хидратирана.
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Bh Intensive+ комплекс е цялостно решение за отслабена коса. Той е с оптимална формула, съставена от тонизиращи,
подхранващи и стимулиращи съставки, необходими за подобряване структурата на косъма, неговия растеж и забавянето
на косопада. Комплексът предпазва от много фактори, предизвикващи косопад, значително подобрява фиксирането на
косъма в кожата, създавайки условия за поява на нова, млада и здрава коса. Доставя хранителните съставки директно в
корена на косъма и луковицата. Компонентите на Bh Intensive+ комплекс регулират интензивната фаза на растежа на
косата, което води до намаляване на косопада.
Специалният растителен комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (арган + алое + растителен кератин от пшеничен протеин) подхранва,
хидратира и реструктурира ствола на косъма. Проучен и създаден да допринесе за мекотата и лесното разресване на сухата коса,
след всяко измиване. Плътен и кремообразен, с филмогенно действие, обвива ствола на косъма, подобрявайки неговата еластичност.
Използван след шампоана, възстановява обема и блясъка на косата.
Копринени протеини – обвиват и предпазват косъма.
Кератин от вълна – придава обем и плътност на косъма, с филмогенно действие.
Соев протеин – подобрява метаболизма на луковицата.
Таурин – укрепва и подсилва луковицата и косъма.
Зелен чай и червено грозде – стимулират микрокръвообращението.
Бамбук - естествен източник на минерали.
Целулоза – обвива косъма с предпазен филм.
Гума гуар – реструктурира косъма.
Витаминен комплекс А, Е, С, Н, В5 и В6 - ревитализира кожата и косата,
подобрявайки функцията на луковицата.
Витамин C - естествен антиоксидант за косата и кожата на главата.
Витамин B3 - подобрява състоянието на кожата на главата.
Витамин Е – предотвратява стареенето на косъма.
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Dr.Sante
Серия за коса
с кокосово масло

Хидратираща серия с кокосово масло

Формулата на серията за коса се основава на
ценните качества на натуралното кокосово
масло. Неговите интензивни овлажняващи
свойства възстановяват косата и я предпазват от
изтъняване и увреждане. Кокосовото масло има
антимикробни и противовъзпалителни свойства.
Изключително богато е на антиоксиданти
и мастни киселини, благдарение на които
подобрява общия тонус и еластичността не само
на косата, но и на кожата на главата. Продуктите
от серията улесняват разресването на сухата
коса, регенерират я и намаляват значително
заплитането и чупенето на косъма.

код 84420

9

90

Хидратиращ
лв.
шампоан за коса
с кокосово масло 250 мл

Ефективно почиства и предпазва
от увреждане косата, подхранва
я в дълбочина и я предпазват от
изтъняване и накъсване. Заздравява
косъма и му придават блясък, мекота
и еластичност. Не съдържа SLES, SLS,
силикони и парабени.
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код 84422

10

50

Хидратиращ
лв.
балсам за коса
с кокосово масло 200 мл

Хидратира, подхранва и възстановява суха
и/или увредена коса. Придава еластичност,
блясък и предотвратява прекомерното
наелектризиране. Улеснява разресването.
Не омазнява косата и е подходящ дори за
много фина коса. Не съдържа парабени и
минерални масла.

Хидратираща маска
за коса с кокосово масло 300 мл

1050 лв.

Хидратиращо
кокосово масло
за коса 50 мл

Хидратиращ спрей
за коса
с кокосово масло 150 мл
код 84423

код 84424

950 лв.

2090 лв.

Моментално придава блясък и
осигурява лесно разресване. След
нанасянето косата изглежда жизнена
и пригладена. Нанася лесно и не
омазнява косата. Не съдържа парабени
и оцветители. Впръсква се върху чиста
коса, влажна или суха от 15-20 см. Не се
отмива.

Моментално попива и хидратира косата. Намалява
чупливостта. Поради високото съдържание на кокосово
масло, редовното използване на продукта подобрява
ефективната регенерация при цъфтящи връхчета. Косата
изглежда жизнена и има приятен аромат. Не съдържа
парабени и минерални масла. Втрийте 1-2 капки от
маслото с ръцете си върху чиста коса, влажна или суха. Не
се отмива.
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Хидратираща серия с кокосово масло

код 84421

Подобрява структурата на отслабената, увредена, прекомерно
суха коса и осигурява нейното интензивно хидратиране.
Придава на косата здрав вид, като ефективно се грижи и за
скалпа. Редовното използване придава еластичност, блясък
и предотвратява прекомерното наелектризиране. Улеснява
разресването. Не съдържа парабени и минерални масла.

Dr.Sante Серия за коса с арган

Регенерираща серия с арган

Продуктите от серията съдържат масло от арган, кератин, пшенични протеини и алое
вера. Улесняват разресването на косата, регенерират косата отвътре навън, подсилват
я и я правят по-еластична и намаляват значително заплитането и чупенето на косъма.
Аргановото масло овлажнява и изглажда косата,
прави я лъскава, мека, еластична, лесна за разресване и
стилизиране, като същевременно я заздравява, защитава
и предпазва да е прекалено пухкава. Подхранва кожата
на главата, успокоява раздразненията. Кератинът
попълва увредените зони и възстановява косъма
отвътре, като го прави гладък и блестящ. Предпазва
косата от вредното действие на околната среда. Покрива
косъма с незабележим защитен филм. Пшеничните
протеини намаляват чупливостта на косъма над 80%.
Алое вера е богато на полизахариди, които защитават и
хидратират косите и кожата на скалпа.

Регенериращ
шампоанза коса
с арган 250 мл
Регенерира косата отвътре
и отвън, като прави косъма
гладък, мек и еластичен,
като намалява значително
заплитането и чупенето на
косъма. Не съдържа SLES, SLS и
парабени.
код 84406
288

1150 лв.

Регенерираща маска
за коса с арган 300 мл
Улеснява разресването на косата, регенерира косата
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична и
намалява значително заплитането и чупенето на косъма. Не съдържа парабени и минерални масла.

код 84408

990 лв.

Регенериращ
спрей за коса
с арган 150 мл

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

1250 лв.

код 84409

2250 лв.

Регенериращо
масло за коса
с арган 50 мл

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

код 84407

Dr.Sante Серия
за коса с кератин

Реструктурираща серия с кератин

Продуктите от серията съдържат
Pro-Ceratin Complex - кератин,
аргинин и колаген. Реструктурират
косата отвътре навън, подсилват я
и я правят по-еластична, намаляват
значително заплитането и чупенето
на косъма.

код 84410

1250 лв.

Реструктуриращ
шампоан за коса
с кератин 250 мл

Ефективно почиства и възстановява
косата, особено слабата и изтощена коса.
Нежно почиства косата от остатъците
от стилизиращи средства, възстановява
приятната лекота и я подготвя за понататъшни регенеративни терапии.
Не съдържа SLES, SLS и парабени.
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код 84411

1150 лв.

Реструктуриращ
балсам за коса
с кератин 200 мл

Реструктурира косъма, като го прави
гладък, мек и еластичен, намалява
значително заплитането и чупенето.
Не съдържа парабени и минерални
масла.

Pro-Ceratin Complex - кератин, аргинин и
колаген. Кератинът е основен структурен
компонент на косата, който прониква, изпълва
увредените зони и възстановява косата отвътре,
което я прави еластична, гладка и лъскава.
Предпазва я от вредното действие на околната
среда. Покрива косъма с незабележим защитен
филм. Аргининът е аминокиселина, която
укрепва и тонизира косата. Стимулира растежа
на здрава и силна коса. Колагенът осигурява
невидим слой, който укрепва, защитава и
възстановява косата.

код 84413

1050 лв.

Реструктуриращ
спрей за коса
с кератин 150 мл

Реструктурира косъма, улеснява
разресването на косата. Не съдържа
парабени и оцветители. Впръсква се
върху чиста коса, влажна или суха от
15-20 см. Не се отмива.

Реструктурираща маска
за коса с кератин 300 мл

код 84412

1250 лв.

код 84414

2250 лв.

Реструктурира косъма, улеснява разресването на косата, подсилва я и я прави
по-еластична и намалява
заплитането и чупенето на
косъма. Не съдържа парабени и минерални масла.

Реструктуриращ
серум за коса
с кератин 50 мл

Съдържа кератин и бадемово масло. Особено подходящ
за суха и изтощена коса, с цъфтящи крайща. Кератинът е
основен структурен компонент на косата, който прониква,
изпълва увредените зони и възстановява косата отвътре,
което я прави еластична, гладка и лъскава. Не съдържа
парабени и минерални масла. Втрийте 1-2 капки от маслото
с ръцете си върху чиста коса, влажна или суха. Не се отмива.
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Dr.Sante Серия
за коса с кератин

Dr.Sante Серия за стимулиране
на растежа
Trichogen Complex

Косопад, подхранване и стимулиране на растежа

Трихологията е научна дисциплина, занимаваща се с проблеми на косата.
Създава се на базата на използване на познанията от областта на анатомията,
дерматологията, патологичната анатомия, биологията и козметиката.
Предоставя отговор как правилно да се поддържа и подобрява качеството
на косата и кожата на главата. Продуктите от серията съдържат активен
комплекс от аминокиселини, витамини, минерали и протеини, интензивно
третира косата от корените до връхчетата. Подпомага регенерацията,
стимулира растежа на силна и здрава коса.

код 84417

1050 лв.

код 84415

1150 лв.
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Шампоан
за стимулиране
на растежа 250 мл

Ефективно почиства и заздравява косата и кожата на главата.
Екстрактът от перуанска мака засилва закрепването на косъма
във фоликула и стимулира синтеза на колаген. Удължава фазата
на растеж и намалява загубата на коса. Протеинът от семена
на лупина придава на косата блясък и жизненост. Шампоанът
предпазва от механични и химически повреди при стилизиращи
обработки, изсушаване и боядисване. Дерматологично тестван.
Не съдържа SLES, SLS и парабени.

Балсам
за стимулиране
на растежа 200 мл

Ефективно подхранва и заздравява
косата и кожата на главата. Прави косата
мека, гъвкава, гладка, блестяща и лесна
за разресване. Екстрактът от перуанска
мака засилва закрепването на косъма
във фоликула и стимулира синтеза на
колаген. Удължава фазата на растеж и
намалява загубата на коса. Протеинът от
семена на лупина придава на косата блясък и жизненост.
Балсамът предпазва от механични и химически повреди
при стилизиращи обработки, изсушаване и боядисване.
Маслото от инка инчи (Plukenetia Volubilis) съдържа
голямо количество ненаситени мастни киселини
(омега-3, омега-6), регенерира липидния слой. Намалява
накъсването на косата и предотвратява нацепването на
връхчетата. Дерматологично тестван. Не съдържа SLES,
SLS и парабени.

код 84416

1050 лв.

Масло за стимулиране
на растежа 100 мл
Спрей за стимулиране
на растежа 150 мл
Улеснява
разресването
и
заздравява косата и кожата на
главата, предотвратява косопада.
Екстрактът от перуанска мака
засилва закрепването на косата
във фоликула и стимулира
синтеза на колаген. Удължава
код 84418 фазата на растеж и намалява
загубата на коса. Протеинът от
50
на лупина придава на
лв. семена
косата блясък и жизненост.
Спреят предпазва от механични и химически повреди
при стилизиращи обработки, изсушаване и боядисване.
Дерматологично тестван. Не съдържа SLES, SLS и парабени.
Впръсква се върху чиста коса, влажна или суха от 15-20 см. Не
се отмива.

9

код 84419

1850 лв.

Ефективно регенерира и заглажда
изтощената коса. Подсилва фоликулте
и прави косата по-гъвкава. Маслото от
инка инчи (Plukenetia Volubilis) съдържа
голямо количество ненситени мастни
киселини (омега-3, омега-6), регенерира
липидния слой.
Намалява накъсването на косата и предотвратява нацепването
на връхчетата. Маслото от корен от репей укрепва
косата и стимулира растежа. Предпазва от неблагоприятни
метеорологични условия и вредното влияние на
стилизиращите агенти. Слънчогледовото масло предпазва
скалпа от сухота и прави косата блестяща. Дерматологично
тествано. Капки от маслото се втриват в кожата на главата.
Поставя се шапка за душ и се оставя да подейства за 20-30
минути. След това се измива с шампоан. Може да се използва
1-2 пъти седмично.
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Маска за стимулиране на растежа - 300 мл
Ефективно подхранва и заздравява косата и кожата на главата.
Прави косата мека, гъвкава, гладка, блестяща и лесна за разресване.
Екстрактът от перуанска мака засилва закрепването на косата
във фоликула и стимулира синтеза на колаген. Удължава фазата на растеж и
намалява загубата на коса. Протеинът от семена на лупина придава на косата
блясък и жизненост. Маската предпазва от механични и химически повреди
при стилизиращи обработки, изсушаване и боядисване. Маслото от инка инчи
(Plukenetia Volubilis) съдържа голямо количество ненаситени мастни киселини
(омега-3, омега-6), регенерира липидния слой. Намалява накъсването на косата
и предотвратява нацепването на връхчетата. Дерматологично тествана. Не
съдържа SLES, SLS и парабени.

АКТИВИРАЩА ТЕРАПИЯ
ЗА РАСТЕЖ НА КОСА с интензивен Bh+ Комплекс
(на основата на МАСЛО ОТ РЕПЕЙ)

Косопад, подхранване и стимулиране на растежа

Натурално масло за коса с репей
и Bh Intensive+ complex – 100 мл
допълнителна
информация за
съставките

стр. 282,
283

Действие:
Отслабва
действието на ензимите,
които причиняват косопада.
Стимулира микроциркулацията в скалпа, подобрява
храненето на космените
фоликули. Съставките на
маслото имат противопърхотно
действие
и
подпомат възстановяването,
както на структурата на
косъма, така и на кожата,
увредени
при
някои
фризьорски дейности.
код 86704

1450 лв.

Начин на употреба: Капки от затопленото масло се
втриват в кожата на главата и се оставят да подействат
за 20 – 30 минути. След това се препоръчва да се
измие косата с шампоан от същата серия.
40
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Шампоан с репей
и Bh Intensive+ complex – 200 мл
допълнителна
информация за
съставките

стр. 282,
283

Действие: Нежно и ефективно
почиства кожата на главата
и я подготвя за максимално
усвояване
на
активните
съставки. Те подпомагат да се
подсили растежа на космите,
подхранването на корените
и стимулират подновяването
на
косата.
Подобряват
състоянието на кератиновата
структура на косъма и го
предпазват от нараняване.
Придават на косата гъвкавост,
мекота, блясък и обем.
код 86701

145 0 лв.

Начин на употреба: Шампоанът е подходящ за
честа употреба. Няколко капки шампоан се нанасят
на влажна коса, масажира се 2-3 минути и се измива.
Може да се повтори.

АКТИВИРАЩА ТЕРАПИЯ
ЗА РАСТЕЖ НА КОСА с интензивен Bh+ Комплекс
(на основата на МАСЛО ОТ РЕПЕЙ)

допълнителна
информация за
съставките

стр. 282,
283

Действие: Възстановяващата маска укрепва и
засилва ефекта на шампоана
от серията. Тя прониква в
структурата на косъма и
предпазва
повърхността
му
от
по-нататъшно
увреждане чрез създаване
на защитен слой. Придава
блясък и енергия на косата,
като я прави по-лесна за
разресване.
код 86702

1450 лв.

Начин на употреба: Нанася се
върху измита и влажна коса, оставя
се в покой около 5 минути, след
което се изплаква.

Серум за коса с репей и
Bh Intensive+ complex – 100 мл
допълнителна
информация за
съставките

стр. 282,
283

Действие: Активните съставки на серумa с репей
проникват през кожата, за да
подхранватскалпа и корените
на косата, подобрявайки
техните
функции.
При
редовна употреба косопадът
намалява,
възстановявава
се кератиновата структура
на косъма и се стимулира
растежа на нова коса. Тя става
по-силна, по-плътна и пълна с
блясък.
код 86703

1450 лв.

Начин на употреба: Впръсква се върху измита
и влажна коса, втрива се в кожата на главата, не
се изплаква. Не оставя косата лепкава и тежка.
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Възстановяваща балсаммаска за коса с репей и Bh
Intensive+ complex - 200 мл

Билкови масла за скалп с
репей и добавки

Косопад, подхранване и стимулиране на растежа

Иновативната формула с екстракт от корен на репей
в чисто растително масло укрепва структурата на
косъма, подхранва космените фоликули, стимулира
растежа, намалява себореята. Също така има
противовъзпалително действие и се бори с пърхота.
Не съдържат парабени.
допълнителна
информация за
съставките

стр. 282,
283

Билково масло за скалп с репей и
люти чушки - за стимулиране на
растежа на косата - 100 мл
Билково масло за скалп с репей
и хвощ - против косопад - 100 мл
Действие: Добавеният екстракт от хвощ е
призната натурална съставка за предпазване от косопад и пърхот. Косъмът става
по-плътен, а косата по-гъста, по-силна и
блестяща.
код 86142

296

750 лв.

Действие: Екстрактът от
червени люти чушки стимулира
микроциркулацията на скалпа
и улеснява проникването
на активните съставки на
етеричното
масло
към
корените на косата. Косъмът
става по-плътен, а косата погъста, по-силна, по-лъскава и
пълна с живот.
код 86143

750 лв.

Начин на употреба: Капки от затоплено масло се втриват в кожата на главата и се оставят да подействат за 20-30 минути. След това
се препоръчва косата да се измие с шампоан и да се третира с балсам от сериите на Green Pharmacy според типа коса. Може да се
използва 1-2 пъти седмично. Не съдържат парабени.

Действие: Шампоанът намалява секрецията на себум така, че
косата не се омазнява бързо
и остава красива за по-дълго
време. Подхранва корените,
намалява косопада, стимулира
растежа на косата, хидратира
косата и кожата на главата.
Пантенолът овлажнява и
регенерира. При редовна
употреба косата става здрава,
гъвкава и блестяща.
код 86103

850 лв.

Начин на употреба: Няколко капки шампоан се
нанасят на влажна коса, масажира се 2-3 минути и се
измива. Може да се повтори. Не съдържа парабени,
изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и
SLES (Sodium laureth ether sulfate).

Балсам с репей против косопад
за всички типове коси 300 мл
Действие: Екстрактът от репей,
суспендиран
в
растително
масло,
укрепва
корените,
намалява косопада и стимулира
растежа на нова коса. Балсамът
овлажнява скалпа, помага за
предотвратяване на косопад
(алопеция).
Протеините
от
пшеничен зародиш и витамин Е
подхранват и подсилват скалпа
и космените фоликули, дават
жизненост на косата от корена
до върха. При редовна употреба
косата е по-здрава, хидратирана,
гъвкава, блестяща и по-лесна за
разресване.
код 86111

700 лв.

Начин на употреба: Балсамът се нанася върху цяла-та
дължина на косата, след измиване с шампоан. Оставя
се 5-10 мин после се измива обилно с вода. Не съдържа
парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl
sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate).
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Шампоан с репей против косопад
за всички типове коси 350 мл

Билково масло за скалп с репей и
арганово масло - за подхранване и
регенериране на косата 100 мл

Косопад, подхранване и стимулиране на растежа

допълнителна
информация за
съставките

Билков еликсир за подсилване
и против косопад - 250 мл
допълнителна
информация за
съставките

стр. 278,
279

Действие:
Укрепва и подхранва космените
фоликули. Екстрактите от синя
лупина, хвощ, конски кестен,
репей и соев протеин намаляват
косопада, дават жизненост на
коста от корените до върха и я
правят здрава, гъста, гъвкава и
блестяща.
код 86122
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850 лв.

Начин на употреба: Впръсква се върху измита и влажна
коса, втрива се в кожата на главата, не се изплаква. Не
оставя косата лепкава и тежка. Не съдържа парабени,
изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES
(Sodium laureth ether sulfate).

стр. 282,
283

Действие: Укрепва структурата
на косъма, подхранва космените
фоликули, стимулира растежа,
намалява
себореята.
Също
така има противовъзпалително
действие и се бори с пърхота.
Добавеното арганово 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. Косата става посилна, блестяща и пълна с живот.
код 86144

750 лв.

Начин на употреба: Капки от затоплено масло се втриват
в кожата на главата и се оставят да подействат за 20-30
минути. След това се препоръчва косата да се измие с
шампоан и да се третира с балсам от сериите на Green
Pharmacy според типа коса. Може да се използва 1-2 пъти
седмично. Не съдържа парабени.

O’Herbal Серия за заздравяване на косата
Шампоан за заздравяване
на косата 500 мл

код 84302

Съдържа екстракт от корен на тръстика и сао
палмето, витамин РР. Нежно почиства, подхранва и
заздравява косата. Не съдържа SLES, SLS, силикони
и изкуствени оцветители.

Балсам за
заздравяване
на косата 500 мл
код 84309

1990 лв.
Съдържа екстракт от корен на тръстика
и сао палмето, витамин РР и млечна
киселина. Улеснява разресването на
косата, подсилва я и я прави еластична.
Не съдържа силикони и изкуствени
оцветители.

Маска
за заздравяване
на косата 500 мл
код 84316

1990 лв.
Съдържа екстракт от корен на тръстика и сао
палмето, витамин РР. Улеснява разресването
на косата, подпо-мага растежа, подсилва я и
я прави по-еластична. При редовна употреба
косата става копринено мека и възстановява
блясъка си. Не съдържа силикони и
изкуствени оцветители.
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Косопад, подхранване и стимулиране на растежа

1990 лв.

O’Herbal Серия за суха
и изтощена коса
код 84301

1990 лв.

Шампоан за суха
и изтощена коса
500 мл

Съдържа екстракт от лен, маслиново масло
и млечни протеини. Нежно почиства сухата
и изтощена коса, прави я копринено мека и
възстановява блясъка й. Не съдържа SLES,
SLS, силикони и изкуствени оцветители.

Маска за суха
и изтощена коса
500 мл
код 84308

Грижа за суха коса

1990 лв.

Балсам за суха
и изтощена коса
500 мл

Съдържа екстракт от лен, маслиново
масло, млечна киселина, млечни
протеини и пантенол. Улеснява
разресването на сухата и изтощена
коса, прави я копринено мека и
възстановява блясъка й. Не съдържа
силикони и изкуствени оцветители.
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код 84315

1990 лв.
Съдържа екстракт от лен, масло
от шеа, млечна киселина, млечни
протеини, пантенол и глицерин.
Улеснява разресването на сухата
и изтощена коса. При редовна
употреба косата става копринено
мека и възстановява блясъка си.

Копринен серум за сухи краища - 30 мл
Активни съставки: съдържа екстракт от алое вера и ориз, масло от маслина, кедър, камелия,
роза. Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES

990 лв.

Балсам с арганово масло и нар
за суха коса 300 мл

Шампоан с арганово масло и нар
за суха коса - 350 мл
допълнителна
информация за
съставките

допълнителна
информация за
съставките

стр. 282,
283

Действие: 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.
код 86107

850 лв.

Начин на употреба: Няколко капки шампоан се нанасят
на влажна коса, масажира се 2-3 минути и се измива.
Може да се повтори. Не съдържа парабени, изкуствени
оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium
laureth ether sulfate).

код 86114

700 лв.

стр. 282,
283

Действие: Балсамът 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. При редовна употреба косата
става красива, хидратирана, силна,
гъвкава и лъскава.

Начин на употреба: Нанася върху цялата дължина на
косата, след измиване с шампоан. Оставя се 5-10 минути
и после се измива обилно с вода. Не съдържа парабени,
изкуствени оцветители, SLS и SLES.
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Грижа за суха коса

код 86131

(Sodium laureth ether sulfate).
Действие: Серумът изглажда връхчетата на косата, като ги защитава от разцепване и заплитане.
Създава копринен ефект по цялата дължина на косата. Създаден както за тънка, слаба и чуплива
коса, така и за коса, уморена след множество третирания. Деликатната консистенция не отежнява
косата, а я укрепва, докато натурални съставки й придават блясък и здрав вид. Екстракът от ориз и
маслото от камелия подпомагат регенерацията на увредената структура, а екстрактът от алое вера
и кедровото масло хидратират косата.
Начин на употреба: Нанасят се 1-2 капки от серума върху краищата на суха или навлажнена коса.
Не се изплаква.

Хидратираща грижа
за косата с алое вера!
98%

натурални
съставки

Хидратиращ шампоан за коса с алое вера 250 мл

с 20%

алое вера

код 92103

Хидратираща грижа за косата с алое вера

1690 лв.

Хидратиращият шампоан, идеален за всички типове коса,
нежно почиства косите на цялото семейство.
С 98% натурални съставки: високо съдържание на алое
вера (20%) - защитава и овлажнява космените фоликули
и регенерира скалпа; екстракт от листа на коприва стимулира растежа на здрава коса; пшеничен протеин придава плътност на косъма; тенсиоактиви от растителен
произход - нежно почистват, без да изсушават, оставяйки
косата мека и блестяща; ленено масло - подхранва и
подсилва; растителен глицерин - омекотява.
Не съдържа минерални масла, парабени, SLS, SLES, PEG,
алкохол, силикони, оцветители, добавена сол. Деликатно
ароматизиран, без алергени. Клинично тестван.

Хидратиращ балсам за коса
с алое вера 200 мл

Хидратираща маска
за коса с алое вера 200 мл
код 92105

2290 лв.

Идеална за всеки тип коса.
С 98% натурални съставки:
високо
съдържание
на
алое вера (20%) - защитава
и овлажнява космените
фоликули и регенерира скалпа; екстракт от листа на коприва
– стимулира растежа на здрава коса; подхранващи агенти от
растителен произход – изглаждат косата, правят я лесна за
разресване, оставяйки я мека и блестяща; ленено масло – подхранва
и подсилва; растителен глицерин - омекотява. Не съдържа
минерални масла, парабени, PEG, алкохол, силикони, оцветители.
Деликатно ароматизиранa, без алергени. Клинично тестванa.
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код 92104

1690 лв.

Хидратиращият балсам е идеален за
всеки тип коса.
С 98% натурални съставки: високо
съдържание на алое вера (20%) защитава и овлажнява космените
фоликули и регенерира скалпа; екстракт
от листа на коприва – стимулира растежа
на здрава коса; подхранващи агенти от
растителен произход – изглаждат косата,
правят я лесна за разресване, оставяйки
я мека и блестяща; ленено масло –
подхранва и подсилва; растителен
глицерин - омекотява.
Не съдържа минерални масла,
парабени, PEG, алкохол, силикони,
оцветители. Деликатно ароматизиран,
без алергени. Клинично тестван.

Tricologica Реструктуриращ и
укрепващ шампоан - 250 мл

Tricologica Реструктуриращ
и укрепващ балсам - 200 мл

Професионален резултат с комплекс
ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера, арганово
масло и кератин), хидролизиран
пшеничен протеин и витамин Е. За
плътни и силни коси!

Професионален резултат с комплекс
ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера, арганово масло
и кератин), хидролизиран пшеничен протеин
и витамин Е. За плътни и силни коси!

код 92109

стр. 282,
283

1990 лв.

Активни съставки: алое вера, арганово масло,
хидролизиран кератин, пшеничен протеин,
витамин Е. С добавени липиди и комплекс серамиди
(задравяват косъма и създават защитен слой).
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители,
SLS, SLES, деликатно парфюмиран, без алергени.
Дерматологично тестван.
Действие: Проучен и създаден, за да подхранва,
овлажнява и реструктурира косъма от корена
до върха, за да запази неговата здравина и
сила. Предназначен за почистване на накъсана
и изтощена коса, като възстановява косъма от
корена до върха, придавайки му плътност.
Начин на употреба: Нанесете върху мократа коса,
втрийте с нежни масажиращи движения в скалпа и
корените на косата и след това изплакнете обилно.
Резултати от тестове:

Подобрява устойчивостта на косъма *
Косата става по-мека и по-плътна **
* инструментален анализ ** тест за самооценка

допълнителна
информация за
съставките

код 92110

стр. 282,
283

1890лв.

Активни съставки: алое вера, арганово масло, хидролизиран кератин, пшеничен протеин, витамин Е. С добавени
липиди и комплекс серамиди (задравяват
косъма и създават защитен слой). Не
съдържа парабени, изкуствени оцветители, деликатно парфюмиран, без
алергени. Дерматологично тестван.
Действие: Проучен и създаден,
за да подхранва, овлажнява
и реструктурира косъма от
корена до върха, за да запази
неговата здравина и сила.
Предназначен за омекотяване
на накъсана и изтощена коса
и лесното й разресване след
всяко измиване. Реструктурира
косъма и го заздравява.
Начин на употреба: Нанесете
върху измитата коса, като
масажирате, след това изплакнете.

Tricologica - реструктурираща серия за коса

допълнителна
информация за
съставките
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TRICOLOGICA - Подсилваща и реструктурираща
серия за коса с комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ
(алое вера, арганово масло и кератин)

Tricologica - реструктурираща серия за коса

Tricologica
Подсилващ шампоан
против косопад 300 мл
допълнителна
информация за
съставките

стр. 282,
283

Активни съставки: алое вера,
арганово масло, хидролизиран
кератин, хидролизиран пшеничен
протеин, екстракт от камелия,
таурин, витаминен комплекс А, Е,
С, Н, В5 и В6, зелен чай, червено
грозде, хидролизиран соев протеин,
пантенол и др. Не съдържа:
парабени, изкуствени оцветители,
SLES и SLS. Деликатно парфюмиран,
без алергени. Клинично тестван.

Действие: Подхранва, хидратира и
реструктурира ствола на косъма. Проучен и създаден за поддържане на тънката
коса, която пада или се чупи, възстановява
косъма. Ревитализира кожата и косата,
подобрявайки функцията на луковицата.
код 92028

1990 лв.

Начин на употреба: Няколко капки шампоан се нанасят на
влажна коса, масажира се 2-3 минути и се измива. Може 2 пъти
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Tricologica Подсилващи ампули
против косопад - 10 броя по 8 мл
Активни съставки: алое вера, арганово масло,
хидролизиран кератин, хидролизиран пшеничен протеин,
екстракт от камелия, таурин, витаминен комплекс А, Е, С,
Н, В5 и В6, зелен чай, червено грозде, хидролизиран соев
протеин, пантенол и др. Не съдържа: парабени, изкуствени
оцветители, SLES и SLS. Деликатно парфюмиран, без
алергени. Клинично тестван.
код 92029

3990 лв.

Действие: Подхранва, хидратира и реструктурира
ствола на косъма. Проучен и създаден за поддържане
на тънката коса, която пада или се чупи, възстановява
косъма. Ревитализира кожата и косата, подобрявайки
функцията на луковицата.
Начин на употреба: Нанесете съдържанието на 1 ампула
равномерно върху склапа на измита и леко подсушена
коса, масажирайки деликатно с върха на пръстите. За
проблемна коса - използвайте 3 седмици по 3 пъти
седмично. За поддържане - 1 ампула седмично.

Активни

съставки: алое вера, арганово масло,
хидролизиран пшеничен протеин, хидролизиран кератин,
хидролизиран копринен протеин, Витамин Е, масло от ленено
семе и др. Не съдържа: парабени, изкуствени оцветители, SLES
и SLS. Деликатно парфюмиран, без алергени. Клинично тестван.
допълнителна
информация за
съставките

Активни съставки: алое вера, арганово масло,
хидролизиран пшеничен протеин, хидролизиран кератин,
хидролизиран копринен протеин, Витамин Е, бамук, целулоза и
др. Не съдържа: парабени, изкуствени оцветители, SLES и SLS.
Деликатно парфюмиран, без алергени. Клинично тествана.

стр. 282,
283

Действие: Проучени и създадени
да подхранват косата в различни
ситуации: 1 – всеки ден върху суха
коса за ревитализиране, 2 – върху
измита коса, след измиване, за да я
предпази от страничните действия на
стилизиращите продукти, 3 – върху
току-що изсушена коса, за придаване
на блясък.

код 92032

Tricologica Реструктурираща
маска за коса 250 мл

2590 лв.

Начин на употреба: Нанесете кристалите върху върха
на пръстите си и с масажни движения нанесете по
цялата дължина на косата.

Действие:
Подхранва,
хидратира и реструктурира
ствола
на
косъ-ма.
Проучена и създадена да
възстанови
подхранването
на сухата и накъсана коса, с
реструктуриращо
действие
по цялата дължина на косъма.
Придава обем и плътност на
косъма, с филмогенно действие.
код 92031

2690 лв.

Резултати от тестове:
Структурата на косъма е видимо подобрена.*
По-блестяща и по-лесна за разресване коса.**
* инструментален анализ ** химичен анализ

Начин на употреба: Нанесете върху измитата коса,
оставете в покой около 5 минути, след това изплакнете.
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Tricologica - реструктурираща серия за коса

Tricologica Течни кристали
за коса 50 мл

Шампоан с невен за нормална
и мазна коса - 350 мл

Грижа за мазна коса

Действие: Екстрактът от невен
е изпитана стара рецепта
за
предотв-ратяване
на
проблеми с косата и скалпа.
Той има противовъзпалително
и
успокояващо
действие,
неутрали-зира
свободните
радикали, укрепва капилярите
на
кожата
на
главата.
Предотвратява появата на
пърхот и косопад, особено при
коси, склонни към омазняване.
Пантенолът
овлажнява
и
регенерира.
Редовната
употреба прави косата здрава,
добре хидратирана, гъвкава и
блестяща.
код 86101

850 лв.

Шампоан с женшен - за
мазна коса със сухи
краища - 350 мл
Действие: Екстрактът от
корен от женшен укрепва
космените фоликули, предотвратява косопада, регулира мастните жлези, така че
всеки косъм от корена до
върха става здрав, копринен
и пълен с естествен блясък.
Пантенолът
овлажнява
и регенерира. Редовната
употреба
на
шампоана
прави косата здрава, добре
хидратирана, гъвкава и
блестяща.

код 86105

850 лв.

Начин на употреба: Няколко капки шампоан се нанасят на влажна коса, масажира се 2-3 минути и се измива. Може да се
повтори. Шампоаните не съдържат парабени, изкуствени оцветители, SLS и SLES.
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O’Herbal Серия за мазна коса
код 84307

1990 лв.

Съдържа екстракт от мента и
органична сяра.
Повечето шампоани за бързоомазняваща се коса залагат на
агресивни към скалпа съставки,
които водят до раздразнение,
пресушаване и други нежелани
реакции. Това не само, че не
предотвратява
прекомерното
омазняване, но може да нанесе трайни поражения на кожата
на главата. Шампоанът на O’Herbal почиства ефективно
косата от натрупаните замърсявания и я оставя чиста, свежа
и жизнена. Екстрактът от мента балансира ph-нивото на
скалпа, редуцирайки прекомерното омазняване. Намалява
свръхпроизводството на себум като почиства космените
фоликули от излишните мазнини и им оказва стягащ и
освежаващ ефект. Маслото от мента е естествен антисептичен
агент, който се грижи за здравето на скалпа, отстранявайки
мъртвата кожа и бактериите. А чистият и спокоен скалп е
гаранция за здрава и балансирана коса. Благодарение на
съдържанието на органична сяра, този шампоан почиства
и предпазва скалпа от вредните микроби и бактерии, които
стимулират допълнителното образуване на себум като негова
естествена защитна реакция. Шампоанът елиминира факторите,
предизвикващи омазняване на скалпа и косата, без да създава
усеща за премиване и опъване. Подходящ за ежедневна
употреба. Не съдържа SLES, SLS, силикони и изкуствени
оцветители.

Балсам
за мазна коса 500 мл

код 84314

1990 лв.

Съдържа екстракт от мента, бяла
глина и органична сяра.
Хидратира и балансира кожата
на главата и косата. Улеснява
разресването, регулира омазняването
и придава на косата здрав вид.
Правилният шампоан може да помогне
за почистването на косата както от
натрупаните замърсявания, така и да
отстрани излишната мазнина.
Но използването само на шампоан не е достатъчно. От също толкова
голямо значение за добрия вид на косата е използването на добър
балсам за мазна коса. Склонната към омазняване коса има своите
специфични нужди, но също като всички останали типове коса се
нуждае от хидратация и подхранване. А използването на неподходящ
балсам може допринесе за повишаване на омазняването.
Балсамът на O’Herbal притежава лека формула, съдържаща бяла
глина и органична сяра, за да осигури нужния баланс на скалпа, а
екстрактът от мента има успокояващ ефект. Този балсам е специално
създаден, за да отговори на всички нужди на бързоомазняващите се
коси. Органичната сяра и бялата глина поддържат здравословния
pH-баланс на скалпа, изпълнявайки ролята на регулатори на процеса
на образуване на себум. Екстрактът от мента успокоява скалпа и
му оказва балансиращо, охлаждащо и потушаващо неприятния
сърбеж действие. Също така овлажнява и освежава корените, без
да ги омазнява. Балсамът ревитализира дължините и краищата,
без да утежнява косата. След измиване косата придобива здрав и
жизнен вид от корена до върха. Не съдържа силикони и изкуствени
оцветители.
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Грижа за мазна коса

Шампоан
за мазна коса 500 мл

Грижа за слаба, изтощена, чуплива коса

Шампоан с коприва
за нормална коса
350 мл
Действие: Екстрактът от
коприва регулира мастните жлези, предотвратява косопада и се бори
с пърхота. Пантенолът
овлажнява и регенерира.
Шампоанът
подобрява
микроциркулацията
на скалпа, стимулира
космените
фоликули,
осигурява
на
косата
енергия, за да расте. При
редовна употреба косата
става
здрава,
добре
хидратирана, гъвкава и
блестяща.
допълнителна
информация за
съставките

код 86102
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стр. 282,
283

850 лв.

Начин на употреба: Няколко капки шампоан
се нанасят на влажна коса, масажира се 2-3
минути и се измива. Може да се повтори. Не
съдържа парабени, изкуствени оцветители,
SLS и SLES.

Балсам с коприва - за
изтощена, чуплива и
слаба коса 300 мл
Действие: Благодарение
на богатото разнообразие
от активни съставки, а
именно: хвощ, коприва,
жълт кантарион, див
кестен
и
червена
боровинка,
балсамът
регенерира
изтощената
коса, укрепва крехката
и чуплива коса, като я
хидратира и подхранва.
Подобрява
работата
на мастните жлези и
космените фоликули на
кожата на главата. Укрепва
косата от корена до върха,
предпазва от цъфтящи
връхчета. При редовна
употреба косата е поздрава, гъвкава, пълна
с енергия и по-лесна за
разресване.
код 86113

700 лв.

Начин на употреба: Балсамът се нанася върху
цялата дължина на косата, след измиване с шампоан.
Оставя се 5-10 минути и после се измива обилно с
вода. Не съдържа парабени, изкуствени оцветители,
SLS и SLES.

Шампоан с лайка - за слаба,
изтощена и третирана коса 350 мл

8

лв.

Начин на употреба: Няколко капки шампоан се нанасят
на влажна коса, масажира се 2-3 минути и се измива.
Може да се повтори. Не съдържа парабени, изкуствени
оцветители, SLS и SLES.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 282,
283

Действие:
Укрепва и възстановява косата,
намалява косопада, пърхота
и
себореята.
Екстрактите
от лайка, корен на сладка
тръстика, подбел и пшенични
кълнове подхранват кожата
на главата, дават жизненост на
косата от корените до върха и я
правят здрава, гъста, гъвкава и
блестяща.

код 86121

850 лв.

Начин на употреба: Впръсква се върху измита и
влажна коса, втрива се в кожата на главата, не се
изплаква. Не оставя косата лепкава и тежка. Не
съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS и SLES.
309

Грижа за слаба, изтощена, чуплива коса

Действие:
Екстрактът
от
лайка
има
укрепващо
и
противовъзпалително действие,
регенерира,
успокоява
раздразненията и сърбежа на
скалпа, подхранва космените
фоликули. Съдържа: флавоноиди,
които се борят със свободните
радикали; изобилие на витамин C,
който е естествен антиоксидант;
витамин B3, който подобрява
състоянието на кожата на главата.
Косата става лека, гъвкава и
добре хидратирана, с красив и
естествен блясък.
50
код 86104

Билков еликсир за увредена,
изтощена и боядисана коса - 250 мл

Tricоlogica Шампоан
за защита
на цвета - 250 мл

Шампоан против
пърхот с цинк и
бреза - 350 мл
допълнителна
информация за
съставките

код 86106

стр. 282,
283

8

50

лв.

Грижа за боядисана коса

Активни съставки: лечебни катрани от
кора на върба, активен цинк. Не съдържа
парабени, изкуствени оцветители, SLS и SLES.
Действие: Успокоява неприятния сърбеж
и намалява лющенето на кожата на главата.
Регулират мастните жлези и предпазват от
прекалена секреция на себум.
Начин на употреба: Няколко капки шампоан
се нанасят на влажна коса, масажира се 2-3
минути и се измива. Може да се повтори.
Поради високата концентрация на лечебни
катрани от върба и липсата на ароматизатори,
шампоанът има специфичен лекарствен
аромат.
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Професионален резултат с
комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое
вера, арганово масло и кератин)
и меланинов комплекс! Защита за
боядисаната коса във всеки един цвят!
допълнителна
информация за
съставките

стр. 282,
283

код 92027

1990 лв.

Активни съставки: алое вера, арганово масло,
хидролизиран кератин, хидролизиран пшеничен
протеин, меланинов комплекс и слънчев филтър. Не
съдържа: парабени, изкуствени оцветители, SLES и SLS.
Деликатно парфюмиран, без алергени. Клинично тестван.
Действие: Проучен и създаден, за да защитава
боядисаната коса, предпазвайки нейния блясък.
Използван редовно, придава блясък на цвета и
едновременно с това помага за неговото запазване.
Меланинов комплекс - помага за запазване на цвета на
косата. Слънчев филтър - предотвратява окисляването
на цвета.
Начин на употреба: Нанесете върху мократа коса и
след това изплакнете обилно.
Резултати от тестове:
Структурата на косъма е видимо подобрена.*
По-блестяща и по-лесна за разресване коса.**
* инструментален анализ ** химичен анализ

O’Herbal Серия
за боядисана коса

код 84303

19

90

лв.

Шампоан
за боядисана коса 500 мл

Съдържа екстракт от мащерка, маслиново
масло, кератин и млечна киселина. Нежно
почиства косата, без да отмива пигмента,
поддържа дълбок и наситен цвета, с естествен
блясък. Не съдържа SLES, SLS, силикони и
изкуствени оцветители.

код 84310

1990 лв.
Съдържа екстракт от мащерка, маслиново масло,
кератин и млечна киселина. Улеснява разресването на
косата, поддържа дълбок и наситен цвета, с естествен
блясък. Не съдържа силикони и изкуствени оцветители.

Маска за
боядисана коса 500 мл
код 84317

1990 лв.

Съдържа екстракт от мащерка, маслиново масло,
кератин и млечна киселина.
Улеснява разресването на
косата, поддържа дълбок и
наситен цвета, с естествен
блясък.
Не
съдържа
силикони и изкуствени
оцветители.
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Грижа за боядисана коса

Балсам за
боядисана
коса 500 мл

O’Herbal Серия
за придаване на обем на косата
код 84304

1990 лв.

Шампоан за
придаване на обем
на косата 500 мл

Серия за придаване на обем на косата

Съдържа екстракт от арника, кератин
и млечни протеини. Нежно почиства
тънката коса, като увеличава обема
и еластичността й. Не съдържа
SLES, SLS, силикони и изкуствени
оцветители.

Балсам за
придаване на
обем на косата
500 мл
код 84311

1990 лв.
Съдържа екстракт от арника, кератин и
млечни протеини. Подсилва тънката коса,
като увеличава обема и еластичността й и я
прави по-лесна за разресване. Не съдържа
силикони и изкуствени оцветители.
312
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Почистване на лицето

За чиста
кожа на
лицето!

Мицеларен гел 3 в 1 с метличина и пантенол 100 мл

код 84218

990 лв.

Подходящ за всеки тип кожа, включително чувствителна, деликатна и склонна към
раздразнения. Почистване на лицето, шията и деколтето от грим (вкл. водоустойчив) и
замърсявания. Подходящ за хора, които носят контактни лещи.
Действие: деликатен и освежаващ гел. Нито изсушава кожата, нито изисква измиване.
Овлажнява и успокоява кожата, без да нарушава защитната й бариера. Успокоява
раздразненията и омекотява. Формата на мицеларен гел е много ефективен начин за
почистване и измиване на различен тип грим, дори водоустойчив. Синята метличина,
широко известна със своите успокояващи и изглаждащи свойства, успешно се бори
със свободните радикали. Пантенолът се грижи за оптималното ниво на влажност.
Мултифункционалният гел създава деликатен филм, укрепва еластичността и заглажда
кожата, като я предпазва от загуба на хидратация. Оставя чувство на комфорт и цялостно
по-добро състояние. Не съдържа ароматизатори и парабени.
Начин на употреба: Нанася се с памучен тампон в зоната около очите, по лицето, шията
и деколтето. Не е необходимо отмиване.

Почистване на лицето

Мицеларен разтвор 3 в 1 с алое и пантенол 100 мл

код 84219

990 лв.
314

Подходящ за всеки тип кожа, включително чувствителна, деликатна и склонна към
раздразнения. Почистване на лицето, шията и деколтето от грим (вкл. водоустойчив) и
замърсявания. Подходящ за хора, които носят контактни лещи.
Действие: деликатен и освежаващ разтвор. Нито изсушава кожата, нито изисква
измиване. Овлажнява и успокоява кожата, без да нарушава защитната й бариера.
Успокоява раздразненията и омекотява. Формата на мицеларен разтвор е много
ефективен начин за почистване и измиване на различен тип грим, дори водоустойчив.
Запазва pH на сълзите. Алоето, широко известно със своите успокояващи и
регенериращи свойства, успешно се грижи и за поддържането на кожата. Пантенолът
се грижи за оптималното ниво на влажност. Мултифункционалният разтвор създава
деликатен филм, укрепва еластичността и заглажда кожата, като я предпазва от загуба
на хидратация. Оставя чувство на комфорт и цялостно по-добро състояние. Не съдържа
ароматизатори и парабени.
Начин на употреба: Нанася се с памучен тампон в зоната около очите, по лицето, шията
и деколтето. Не е необходимо отмиване.

Микрофибърна ръкавичка

Верен помощник на всяка дама!

код 20500

590 лв.
Начин на употреба на Микрофибърната ръкавичка:
Дълготрайна употреба.
Изперете РЪКАВИЧКАТА с мек сапун.
С влажна РЪКАВИЧКА отстранете грима – пудра, руж, спирала, сенки, червило.
При отстраняване на спиралата - с нежно движение отгоре надолу по
затворените клепачи.
Почистете кожата на лицето, използвайки посоката на масажните линии, с
цел най-малко разтягане на мускулите при въздействието върху тях. Никога
не търкайте силно, за да не разтегнете кожата.
Изперете РЪКАВИЧКАТА с мек сапун.
Оставете да изсъхне.

код 86221

890 лв.
За всички типове кожа,
включително чувствителна,
нежна, склонна към раздразнение.

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

Почистват, тонизират и овлажняват
кожата на лицето. Подходящи за
ежедневна грижа. Висококачествено
почистване и нежно отстраняване на
грима от лицето, шията и деколтето,
очите и устните. Неутралното рН
запазва физиологичния баланс
на кожата и не се отразява на
нейната защита. Не е необходимо
изплакване. Не съдържат: парабени,
сапуни, изкуствени оцветители и
ароматизатори.

код 86222

890 лв.
За деликатна и чувствителна кожа, склонна към
раздразнения, изискваща
регенериране.
315

Почистване на лицето

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

Действие:
Натурален ЕКО-продукт.
Революционна технология за почистване само с
вода.
Почиства порите на кожата по един напълно
естествен начин.
Подобрява достъпа на кислород до клетките.
Премахва повърхностния слой от мъртви клетки.
Стимулира формирането на нов епидермис.
Подобрява еластичността на кожата.
Ускорява регенерацията на клетките.
Увеличава усещането за гладкост на кожата.
Практична и лесна за използване.
Без алергични реакции.

Деликатни билкови гелове за почистване на лице - 270 мл
Деликатните гелове нежно почистват и премахват замърсяванията, без да влияят на естествената защитна бариера на
кожата, защото имат естествено pH, индентично с pH на кожата. Всички гелове съдържат глицерин, пантенол, алантоин
и пшеничен протеин, които овлажняват кожата в дълбочина. Гелът оставя усещане за чистота, комфорт и свежест. Малко
количество от гела се нанася върху влажна кожа на лицето и шията, масажира се нежно, след което се изплаква с топла вода.
Не съдържат парабени и изкуствени оцветители.

Почистване на лицето

Подходящи за ежедневна употреба!

код 86201

код 86202

790 лв.

790 лв.

код 86203

790 лв.

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

Деликатен гел
за почистване на лице
със зелен чай – за
комбинирана и мазна кожа

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

Обогатен с подхранващ екстракт от
алое вера за дълбоко хидратиране
и успокояване на раздразненията
при суха и чувствителна кожа.

Обогатен с екстракт от зелен чай, който
има противовъзпалителните свойства.
Подходящ и за кожа, склонна към появата
на акне. Танинът в зеления чай помага на
порите да се свиват.

Обогатен с екстракт от градински чай,
който успокоява раздразненията.
Има противовъзпалителен и антибактериален ефект, като ускорява
регенерацията на кожата.

316

Грижа за лицето

За здрава и
красива кожа
на лицето!

317

Грижа за лицето

Чаеното дърво е храст или ниско дърво, което е наречено “Зеленото злато” на Австралия. Аборигените го използвали
като лек още в древността. След 1970 година са създадени специални плантации, в които се отглежда и се предоставя на
козметичната и фармацевтичната промишленост. Има силно антибактериално действие върху три групи микроорганизми –
бактерии, гъбички и вируси. Маслото от чаено дърво има антибактериално, антисептично, антивирусно и противогъбично
действие. Притежава също противовъзпалително, регенериращо, подхранващо и хидратиращо действие. Превантивно
може да се използва за предпазване от кожни проблеми, при излизане сред природата - срещу ухапвания от насекоми и
възпаление от досег с растения.
Екстрактът от невен има противовъзпалително, успокояващо, регенериращо и овлажняващо действие, неутрализира свободните
радикали, укрепва капилярите на кожата, като същевременно я тонизира и омекотява. Изключителен ефект има и при чувствителна
и раздразнена кожа.
Алое вера е богато на полизахариди и е известно със способността си да хидратира в дълбочина, да активира и стимулира
процесите на регенерация и обновяване на клетките. Сокът от алое стимулира производството на колаген, намалява възпаленията
и зачервяванията, подпомага бързото възстановяване при лишеи, екземи и изгаряния. Алое Вера свива порите, регулира мастната
секреция, регулира обменните процеси, активира регенеративните процеси в кожата, възвръща естествения блясък и свежест.
Подхранва и придава гладкост на кожата.
Маслото от вечерна роза е богато на есенциални мастни киселини най-вече на гама-линоленова киселина, която подпомага за
образуване на естествен защитен филм върху кожата и я предпазва от вредното влияние на околната среда.
Така нареченото «Течно злато на Мароко» - аргановото масло се добива от семената на аргановото дърво (Argania Spinosa). Антиоксидантното действие на маслото се дължи на токоферолите и фенолните съединения, прилага се за подхранване и хидратиране
(особено на суха кожа), подпомага намаляването на бръчките, при раздразнена кожа, изгаряния и напукани устни. Аргановото
масло неутрализира свободните радикали и предпазва съединителната тъкан, стимулира междуклетъчния обмен, възстановява
липидните мембрани и подобрява усвояването на хранителните вещества от клетките.
Бадемовото масло е богато на витамин A и Е. Ускорява клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, спомага за образуването на
колаген и фибриноген.
Маслото от жожоба не случайно е наречено„течното злато на пустинята“ – има изключително въздействие върху кожата – подхранва
и хидратира, омекотява и тонизира, регенерира и подмладява кожата.
Маслиновото масло подхранва и успокоява кожата. Богато е на витамините А и Е. Предпазва от негативните влияния на околната
среда, хидратира и регенерира суха и раздразнена кожа, като я прави копринена и мека.
Хиалуроновата киселина активира фибробластите, които отделят колаген и еластин - двата ключови протеина за здравата и красива
кожа. Тя играе съществена роля в заглаждането на бръчките и забавяне процесите на стареене.
Екстрактът от котешки нокът има силен антиоксидантен ефект, подпомага за по-бързо възстановяване и заздравяване на кожата.
Д опринася за поддържане здравословен вид на кожата, намалява образуването на пигментни петна, прави я мека и еластична и
запазва равномерния тен. Подпомага и при някои автоимунни състояния свързани с опорно-двигателния апарат.
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Драконовата кръв е смола от дървото Croton Lechleri, която ускорява зарастването на рани, предотвратява развитието на
инфекции, притъпява болките. Насърчава синтеза на колаген, подобрява еластичността, защитава уморена и стресирана
кожа, подпомага бариерните функции. Действа успокояващо и отпускащо.
Маслото от гроздови семки регенерира кожата, има мощно антиоксидантно и подхранващо действие.
Цинковият оксид оказва противовъзпалително, стягащо и антисептично действие при локално приложение върху кожата.
Алантоинът, пантенолът, уреята и глицеринът имат заздравяващо, хидратиращо, омекотяващо и подхранващо действие.
Натуралните животински мазнини от еленска маз успокояват възпалената кожа, увеличават гладкостта на дермата и я предпазват
от раздразнения, омекотяват загрубялата кожа, помагат при мехури, мазоли, протриване. Еленската маз е традиционно средство за
лечение на наранявания в домакинството на северните народи от хиляди години.
Екстрактът от лайка има укрепващо, антисептично и противовъзпалително действие, регенерира и успокоява кожата.
Коензим Q10 е не само антиоксидант, но и мощен енергиен активатор на клетката. Той е мастноразтворим и лесно прониква в
кожата, неутрализирайки свободните радикали в нея, стимулира естествените й функции и повишава собствените й възможности за
самообновяване. Това води не само до видимо намаляване на бръчките, но предотвратява и появата на нови.
Витамин Е е мощен антиоксидант, който помага в борбата със свободните радикали. Той поддържа еластичността на кожата, тъй
като има способността да предпазва липидите и колагеновите влакна от окисляване. Предпазва нежната кожа на лицето от външните
въздействия. Има способността да задържа във външните слоеве и други мастноразтворими витамини като по този начин спомага
мускулната тъкан да е винаги хидратирана, мека и гладка. Витамин Е помага при успокояване на кожни зачервявания и леки бръчки,
причинени от сухота.
Екстрактът от зелен чай матира кожата, като помага за абсорбиране на излишния себум и регулиране на секрецията на мастните
жлези. Намалява лъщенето на кожата, удължава живота на грима. След употреба кожата е добре хидратирана и еластична.
Кехлибарът се извлича от смоли на иглолистни дървета. Хидратира кожата, като я прави по-еластична и мека. Към най-добрите
приятели на жените спада и кехлибарът. Киселината в „слънчевия камък“ е с ярко изразена антиоксидантна активност. Съдържащите
се още аминокиселини пък са незаменими за клетъчния метаболизъм.
Екстрактът от хибискус се използва в козметиката заради подобния на ботокс ефект - незабавно изглажда бръчките, тонизира кожата,
като й придава здравословен и младежки блясък. Считан е за една неинвазивна алтернатива на инжекции с ботокс и изкуствените
дермални филъри - особено върху фините линии и мимическите бръчки. Също така отпушва порите и е добър естествен лек за акне.
Богатото съдържание на антиоксиданти, открити в екстракта от кора на бяла черница (Morus Alba), помага при предотвратяване
образуването на бръчки и забавя процесите на стареене.
Екстрактът от семки на краставица има почистващ и леко стягащ ефект върху кожата, притежава отлични успокояващи и избелващи
свойства. Придава сияещ вид на кожата.
Кафявите морски водорасли съдържат много витамини, минерали, аминокиселини, есенциални мастни киселини и полизахариди.
приложени в крем имат хидратиращо и регенериращо действие. Предпазват кожата от свободните радикали и повишават
еластичността й.
Екстрактът от корен от женшен подобрява дишането на клетките, ускорява възстановителните процеси, подпомага клетъчното
хранене – кожата има по-добра еластичност, по-бързо се регенерира и е по-устойчива на въздействието на околната среда.
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Секретът от охлюви притежава силни антиоксидантни и антибактериални свойства. Той регенерира кожата, създава
защитен слой върху нея, като не пропуска влагата от нея да се изпари, но в същото време пропуска въздух, за да може тя
да диша. Притежава също мощно регенериращо действие и изглажда бръчките. Този ефект се дължи и на съдържанието
на алантоин, гликоева киселина, колаген и еластин. Има добър ефект при лечение на брадавици, изгорени участъци от
кожата, старчески петна, справя се със стриите, белезите и акнето.
Глюкозаминогликанитe (GAGs) са жизненоважни компоненти на съединителната тъкан - с важна роля в модулирането на
структурата и регулирането на функциите й. Когато загуби глюкозаминогликани, поддържащата междуклетъчна матрица отслабва
и това води до отпускане на кожата на лицето и тялото. GAGs имат голям капацитет за задържане на вода, заемат голямо пространство
в извънклетъчната матрица и попълват по-голяма част от междуклетъчното пространство между протеините колаген и еластин.
Хидролизираният колаген, най-модерната и върхова, в технологично отношение, форма на колаген, се произвежда чрез процес
на ензимна хидролиза на колагенова тъкан. Това го прави далеч по-лесно усвоим от организма и също така съдържа три пъти повисоко количество специфични аминокиселини - пролин и глицин. Точно те са жизненонеобходими за синтеза на нов колаген.
Минералните соли от Мъртво море подпомагат чувствителната кожа. Препоръчват се при акне. Поддържат минерални баланс и
микроциркулацията на кожата.
Маслото от розмарин е познато още от древността със своите полезни ефекти върху кожата. Овлажнява и подпомага за
поддържането на здравословни нива на колаген в кожата. Неутрализира свободните радикали, намалява неравномерната
пигментация, поддържа максимален тонус на кожата и предпазва от вредното влияние на околната среда.
Козето мляко съдържа аминокиселини, витамини А, D, B2, B12, мастни киселини и микроелементи като калций, фосфор, магнезий и
цинк. Този коктейл от активни съставки с висока биологична активност, прониква дълбоко в епидермиса и възстановява увредените
клетки, защитавайки ги от свободните радикали, като предпазвайки от преждевременно стареене. Има силно противовъзпалително
и успокояващо действие, овлажнява интензивно и предпазва кожата от загуба на влага, като насища клетките с кислород.
Черният хайвер - „Черното злато“, е изключителен елемент и регенерира кожата на клетъчно ниво. Най-богатият източник на
протеини, минерали, фосфолипиди и олигоелементи като йод, фосфор, цинк, магнезий, вит. A и D, както и на витамини от B групата.
Маслото от коноп съдържа множество антиоксиданти и е естествено богато на Омега 3 и Омега 6, известно като най-съвършеното
натурално и балансирано масло. Съдържа идеална пропорция 3:1 Омега 6 : Омега 3 незамeними киселини, необходими за човешкото
здраве. Съдържа също полиненаситена мастна киселина GLA, която влияе добре при хронични кожни проблеми като екзема и
псориазис. Възстановява липидната бариера на кожата, успокоява възпалена кожа (особено след излагане на слънце), омекотява
и подхранва, поддържа еластичността и предпазва от стареене. Когато става дума за коноп за хранителни, текстилни и козметични
цели (известен също като „индустриален“ коноп), се използват специално култивирани кръстоски Cannabis.
Кокосовото масло е обявено от специалисти за „най-здравословната мазнина в света“. Изключително богато на антиоксиданти и
мастни киселини, които определят бързата му абсорбция в кожата. Помага за всички типове кожа, но се препоръчва особено за
суха, лющеща се, груба и застаряваща кожа. За кратко време се премахват прекалената сухота и лющене. Подобрява общия тонус и
еластичността. Кокосовото масло има антимикробни и противовъзпалителни свойства. Успокоява и подхранва кожата в дълбочина.
Образува тънък защитен филм върху кожата, който действа като щит срещу всички външни дразнения. Освен това поддържа
оптималния баланс на хидратация. При редовна употреба се удължава младостта на кожата, защото забавя образуването на бръчки.
320

Крем с масло от чаено дърво - 250 мл

1990 лв.

100 мл

код 50106

15

50

лв.

30 мл
код 50105

590 лв.
250 мл
код 50135

2690 лв.

Активни съставки: екстракт от чаено
дърво, глицерин, екстракт от лайка, масло
от жожоба, Витамин Е.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 310312

Действие: За лице и тяло. Подходящ за акне, малки пъпчици, дерматити,
алергии, различни херпеси, малки брадавици, напукана и възпалена кожа,
екземи, лишеи, изгаряния (топлинни и слънчеви), ухапвания от насекоми,
ожулвания и кожни раздразнения. Превантивно за предпазване от кожни
проблеми, при излизане сред природата. Подходящ и за ежедневна грижа – за
мека, блестяща, гладка и чиста кожа на лицето и шията!

Унгвент с екстракт от чаено дърво
За здрава и защитена кожа!

Активни съставки: висококачествен екстракт от
чаено дърво. Без парабени.
Действие: Екстрактът от чаено дърво подхранва
и предпазва кожата от всякакви кожни
проблеми. Enzborn унгвент е дерматологично
тестван и е с доказана грижа за кожата при:
акне, малки пъпчици, дерматити, алергии,
различни херпеси, малки брадавици, напукана
и възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния
(топлинни и слънчеви), ухапвания от насекоми,
ожулвания и кожни раздразнения, гъбички
по кожата, ожулвания и кожни раздразнения,
грижа за интимните зони. гъбички по кожата,
ожулвания и кожни раздразнения, грижа за
интимните зони. . Превантивно за предпазване
от кожни проблеми, при излизане сред
природата.
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Грижа за лицето - проблемна кожа

код 51306

98%

150 мл
код 92001

3150 лв.
75 мл
Грижа за лицето - проблемна кожа

код 92076

1790 лв.

Алое вера Дермо-гел

Световен хит! Първа помощ при множество кожни проблеми!
Мултиактивен гел с 98% алое вера

Алое вера Дермо-гел е получен чрез студено пресоване на листата на растението
алое вера. Съдържа 98% сок от алое. Не съдържа: парафинни масла, парабени,
ароматизатори. Не съдържа алкохол. Дерматологично тестван!
Действие: Ценен съюзник на кожата на цялото семейство, извършвайки ефикасно
възстановително и успокояващо действие върху кожата. Това е продукт, който дава
бързо облекчение на кожата във всички случаи на дисбаланс и дискомфорт:
зачервявания на кожните гънки,
успокоение след излагане на слънце и контакт с източници на топлина,
зачервявания на венците,
уморени и прекалено натоварени крака,
допълнителна
310зачервявания от търкане или пот,
информация за стр. 312
съставките
след депилация или бръснене,
други кожни проблеми и раздразнения.
Прилаган върху здрава кожа, я подхранва, като я освежава и възстановява.
Начин на употреба: Нанесете обилно върху чиста кожа и оставете да изсъхне.

Гел-балсам с алое вера - 250 мл
код 51309

1090 лв.

Активни съставки: гел-сок от алое вера (Aloe Barbadensis Leaf Juice).
Действие: Подходящ при кожни проблеми и възпаления.

Родопско чудо - 50 мл

Доказан във времето лечебен крем!

код 30040
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890 лв.

Докоснете се до тайната на вековете и здравето дарено ни от
величествените Родопи и народната лечителка Мария Чолакова.
Съхранената от столетия стара българска рецепта Ви дава възможност
да се избавите от: екзема и псориазис; гъбични заболявания; сърбежи;
напукани пети и ръце; рани от изгаряне, порязване, следоперативни
рани, декубитални рани; пърхот, косопад; разширени вени; синузит;
хемороиди; шипове.

Премиум Алое Вера гел
С 90% чист гел от листа на Алое Вера!
Осигурява интензивно овлажняване на кожата!
Успокоява раздразнена кожа, особено след бръснене и слънчеви бани.

100 мл
код 50143

Премиум Алое Вера гел съдържа 90% чист гел от листа на Алое Вера.

30 мл
код 50150

Осигурява интензивно овлажняване и леко охлажда. Подходящ за раздразнена кожа,
особено след бръснене и слънчеви бани. Видимо успокоява кожата и я подхранва
дълготрайно. Абсорбира се бързо и без остатък. Идеален е и за дневна, и за нощна
грижа. Дерматологично тестван.
Начин на употреба: Нанася тънък слой от гела върху чиста кожа в проблемните
зони, няколко пъти на ден.

690 лв.
Крем с екстракт от хайвер - 250 мл

Революционна подхранваща фомула с двойно повече хайвер
и с алое вера! Вашата кожа ще се влюби в този крем!

код 51113

2990 лв.

Активни съставки: алое вера (aloe vera barbadensis), хидролизиран екстракт от черен
хайвер, хидролизиран актин (вид белтък), хидролизиран екстракт от червен хайвер,
екстракт от кафяви морски водорасли, глицерин.
Действие: За лице - за всеки тип кожа. Черният хайвер, наричан още „Черното злато“, е
изключи-телен елемент, който регенерира кожата на клетъчно ниво. Той е най-богатият
източник на протеини, минерали, фосфолипиди и олигоелементи като йод, фосфор,
цинк, магнезий, витамини A и D, както и на витамини от B групата. Благодарение на това
и на революционната комбинация с екстракт от алое вера, червен хайвер, екстракт от
кафяви морски водорасли и хидролизиран актин, кремът снабдява кожата богато с
амино киселини, минерални соли и микроелементи, като я овлажнява и регенерира
на клетъчно ниво.
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Грижа за лицето - проблемна кожа

1990 лв.

Крем против петна - 50 мл
Премахнете петната по кожата!
Нова революционна формула!
Активни съставки: екстракт от хибискус (Hibiscus допълнителна
Sabdariﬀa), екстракт от бяла черница (Morus Alba), екстракт информация за
съставките
от семки на краставица, глицерин. Без парабени.

Грижа за лицето - проблемна кожа

код 51322

2390 лв.

стр. 310312

Действие: Благодарение на активните си съставки кремът подпомага пълното
обновяване на кожата, подсилва естествените й функции и има регенеративен ефект
за намаляване и/или премахване на пигментни и старчески петна. Предотвратява
образуването на нови петна и придава по-свеж вид на кожата. Тази нова революционна
формула ще Ви помогне да се избавите от нежеланите петна и да изпитате самочувствието,
което заслужавате!

Унгвент-балсам с невен - 250 мл
Доказан във времето лечебен крем!

Активни съставки:
Екстракт от невен. Без парабени.

код 51310
324

1090 лв.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 310312

Действие: За лице и тяло - подходящ за всеки тип кожа. Екстрактът от цвят на невен
има противовъзпалително, регенериращо и овлажняващо действие. В комбинация с с
останалите активни съставки тонизира, омекотява и успокоява кожата. Подходящ е при
грапави кожни образования, алергии, различни херпеси, малки брадавици, напукана и
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, ухапвания от насекоми. Кремът е за всички,
които искат да имат жизнена кожа и да разполагат с незаменима защита от влиянието на
околната среда. Изключителен ефект за чувствителна и раздразнена кожа.

Мултиактивно дермо масло - 100 мл

код 92053

3550 лв.

Активни съставки: масла от семена на ливадина, арган, сладък бадем, гроздови семки; вит. Е. Не
съдържа парабени, парафинни масла, минерални масла. Деликатно ароматизирано, без алергени.
Действие: Продуктът е мулти - активно масло с необикновено мека и гладка текстура, която се
абсорбира бързо, без да оставя мазни следи. То съдържа 99% съставки с естествен произход. Ако
се използва редовно, видимо се подобрява състоянието на кожата при всички случаи на:
Белези: спомага за подобряване на кожата при стари или пресни белези.
Стрии: помага да се предотврати появата на стрии, също и по време на бременност, всяка
промяна на теглото на подрастващите, неочаквани скокове в теглото, целулитни белези и др.
Сухота: придава на кожата влага благодарение на натуралните масла. Сухотата може да е
причинена от екстремни метеорологични условия, често къпане, прекомерно отопление или
климатик.
Неравномерен тен: спомага за подобряване на състоянието на кожата при петна, причинени от
прекомерно излагане на слънце, хормонални промени, стареене на кожата.
Признаци на стареене: помага за подобряване и тонизиране в случай на стареене на кожата на
лицето и тялото.
Начин на употреба: Нанася с кръгообразни движения върху добре почистена кожа на лицето и
тялото, като се избягва зоната около очите, два пъти на ден поне 2 месеца.

Крем с вечерна роза - 250 мл

Грижа за суха и чувствителна кожа

Подходящ при невродермит. Кремът е предназначен за хора с проблемна и чувствителна
кожа. Предотвратява дехидратацията и спомага за облекчаване на сърбежа при
проблемна и суха кожа, която е много по-чувствителна от нормалната. Добавените в
крема, урея и масло от шеа стимулират нейната регенеративна способност. Подходящ
за лицето и тялото.
допълнителна
310информация за стр. 312
90
код 51317
съставките
лв.

19
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Грижа за лицето - проблемна кожа

СУПЕР ХИТ! Край на стриите и белезите!
С 99% натурални съставки!

Успокояващ и бързопопиващ крем за лице с лайка 150 мл
Активни съставки: екстракт от лайка, масло от макадамия, масло от шеа (карите) и
Д-пантенол. 0% парабени.
Действие: Успокояващ и бързо попиващ крем за лице за нормална, суха и чувствителна
кожа. Осигурява оптимален воден баланс, облекчава раздразненията. След употреба
кожата е успокоена, гладка, стегната, здрава, тонизирана и мека. Възстановява защитния й
слой. Разкрива естествената й красота.
допълнителна
310информация за стр. 312
90
код 86211
съставките
лв.

11

Грижа за лицето - Green Pharmacy

Освежаващ и овлажняващ крем за лице с невен 150 мл
Активни съставки: екстракт от невен, масло от макадамия, масло от шеа (карите) и
Д-пантенол. 0% парабени.
Действие: Освежаващ и овлажняващ крем за лице за суха и де-хидратирана кожа.
Осигурява оптимален воден баланс. Дава усещане за свежест, без кожата да се чувства
суха. Възстановява защитния й слой. След употреба кожата е гладка, стегната, подсилена,
здрава, тонизирана, мека и красива.
допълнителна
310информация за стр. 312
90
код 86212
съставките
лв.

11

Бързопопиващ крем против бръчки с роза 150 мл
Активни съставки: розово масло и Д-пантенол. 0% парабени.
Действие: Бързопопиващ крем за лице против бръчки за зряла, отпусната и увредена
кожа. Осигурява интензивна регенерация и оптимален воден баланс. След употреба кожата
е гладка, еластична, подмладена, подсилена, тонизирана и мека. Възстановява защитния й
слой. Разкрива естествената й красота.
допълнителна
310информация за стр. 312
90
съставките
код 86213

11

326

лв.

Подхранващ и подсилващ крем
за лице с алое вера 150 мл
Активни съставки: екстракт от алое вера, масло от шеа, маслиново масло и Д-пантенол.
0% парабени.
Действие: Подхранващ и подсилващ крем за увредена, суха и чувствителна кожа.
Осигурява интензивно подхранване и регенериране. Възстановява защитния й слой. След
употреба кожата е гладка, стегната, здрава, тонизирана, еластична и подмладена. Разкрива
естествената й красота.
допълнителна
310информация за стр. 312
90
код 86214
съставките
лв.

11

Активни съставки: арганово масло, масло от шеа (карите), витамин Е и Д-пантенол.
0% парабени.
Действие: Дълбоко подхранващ крем за лице за суха и склонна към бръчки и раздразнения
кожа. Осигурява на кожата балансирано подхранване и хидратация. Намалява дълбочината
на бръчките и успокоява раздразненията. След употреба кожата е еластична, здрава,
тонизирана и мека.
допълнителна
информация за стр. 310312
90
код 86215
съставките
лв.

11

Нормализиращ матиращ крем със зелен чай 150 мл
Активни съставки: естествен матиращ комплекс от зелен чай, масло от
макадамия, маслиново масло, витамин Е, Д-пантенол.0% парабени.
Действие: Нормализиращ матиращ крем за лице за мазна и комбинирана
кожа. Матира кожата, като помага за абсорбиране на излишния себум и
регулиране на секрецията на мастните жлези. Намалява лъщенето на кожата,
удължава живота на грима. След употреба кожата е добре хидратирана и
еластична.
допълнителна
310информация
за стр. 312
90
код 86216

11

лв.

съставките
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Грижа за лицето - Green Pharmacy

Дълбоко подхранващ крем против бръчки с арган 150 мл

Крем със секрет от охлюв - 150 мл
Световен хит на супер цена!

допълнителна
информация за
съставките

код 51321

стр. 310312

1790 лв.

Грижа за лицето - Stolz

Активни съставки: секрет от охлюв (helix aspersa muller),
глюкозаминогликани, глицерин, алантоин, хидролизиран
колаген. Без парабени.
Действие: Благодарение на своя широк набор от активни
съставки кремът и гелът подпомагат пълното обновяване
на кожата, подсилват естествените й функции и имат
регенеративен ефект.

Гел със секрет от охлюв - 125 мл
С доказано регенериращо и
подмладяващо действие!
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допълнителна
информация за
съставките

стр. 310312

код 51337

1490 лв.

Активни съставки: секрет от охлюв (helix aspersa muller), глюкозаминогликани, глицерин, алантоин, хидролизиран колаген. Без
парабени.

Крем с Q10 - 250 мл

Немска рецепта за здрава и регенерирана кожа!
Действие: Коензимът Q10 играе важна роля в енергийния баланс на клетката.
Производството и преобразуването на енергията в нашите телесни клетки е
немислимо без Q10. С увеличаване на възрастта намалява производството му, което
води до нарушаване процеса на регенерация на кожата. Кремът снабдява кожата с
коензима и я хидратира.Кожата се подхранва в дълбочина, клетките регенерират
по-бързо, а кожата става мека, гладка и сияйна!
Начин на употреба: Нанася се върху чиста и суха кожа.
код 51353

1490 лв.
Крем с масло от козе мляко - 250 мл
За здрава, нежна и жизнена кожа!
допълнителна
информация за
съставките

стр. 310312

Активни съставки: масло от козе мляко, екстракти от: лайка, маточина, бял равнец,
бял имел, резене, хмел и валериан; глицерин, урея.

код 51108

17

50

лв.

Действие: За лице и тяло – подходящ за всеки тип кожа. Възстановява
увредените клетки, защитавайки ги от преждевременно стареене. Има силно
противовъзпалително и успокояващо действие.
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Stolzза- лицето
традиция
Грижа
- Stolzв грижата за кожата

Активни съставки: коензим Q10.

Крем с маслиново масло 250 мл

Нежна грижа за Вашата кожа
с хилядолетна история!
допълнителна
информация за
съставките

Грижа за лицето - Stolz

код 51107

Крем със соли от Мъртво море 250 мл

стр. 310312

допълнителна
информация за
съставките

стр. 310312

1250 лв.

код 51111

1750 лв.

Активни съставки: маслиново масло, глицерин, етерични
съставки. Без парабени.
Действие: За лице – подходящ за всеки тип кожа.
Предпазва от негативните влияния на околната среда,
хидратира и регенерира суха и раздразнена кожа, като я
прави копринена и мека. Етеричните съставки придават
изключителен свеж аромат на крема.

Активни съставки: соли от Мъртво море, масло от
авокадо, пшенични кълнове.
Действие: За лице – подходящ за всеки тип кожа.
Препоръчва се при чувствителната кожа и акне.
Поддържа минерални баланс и микроциркулацията на
кожата. Хидратира и подобрява еластичността й.

Крем с масло от коноп 250 мл

Крем с кокосово масло 250 мл

допълнителна
информация за
съставките

код 51338

стр. 310312

1690 лв.

Активни съставки: масло от семки на коноп (CannabisSativa
(Hemp) Seed oil), глицерин. Не съдържа парабени.
Действие: За лице и тяло - подходящ за всеки тип кожа.
Съдържа антиоксиданти и е естествено богато на Омега 3
и Омега 6, както и полиненаситена мастна киселина GLA,
която влияе добре при екзема и псориазис. Възстановява
липидната бариера на кожата, успокоява възпалена кожа.
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допълнителна стр. 310312
информация за
съставките

код 51333

1550 лв.

Активни съставки: кокосово масло, глицерин. Без
парабени.
Действие: 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.

VB collagena clinic
& Aloe professional

Козметична серия за лице с натурални съставки и Патентован
биологично-активен комплекс (колаген, еластин, розова вода и ДНК)

Грижа за лицето - VB Collagena

Биологично-активният комплекс (колаген, еластин, розова вода и ДНК) ефективно забавя
процесите на стареене и образуване на бръчки, като подпомага протеиновия баланс на кожата,
регенерира колагеновата структура, възвръща еластичността, свежия й вид и тонус.
Комплексът оказва специално въздействие и върху най-фината структура на кожата – тази
около очите, като нежно заглажда бръчките, премахва тъмните петна и следите от умора.
Маслото от жасмин увеличава еластичността на кожата, спомага за отстраняване на
белези и дерматити, екземи, алергични обриви, има подмладяващ и освежаващ ефект,
леко избелва кожата.
Маслото от жожоба овлажнява, регенерира и подмладява кожата.
Минералният комплекс бързо заглажда фини бръчки, пори, грапавини и дефекти.
Хиалуроновата киселина активира фибробластите, които отделят колаген и
еластин - двата ключови протеина за здравата и красива кожа. Тя играе съществена
роля в заглаждането на бръчките и забавяне процесите на стареене в Т-зоната и
зоната около очите.
Алое Вера регулира обменните процеси, активира регенеративните процеси
в кожата, възвръща естествения блясък и свежест; спомага за отстраняването
на мъртвите клетки на повърхностния епител, свива порите, регулира мастната
секреция, хидратира.
Екстрактът от липа и натуралната розова вода имат дезинфекциращо,
успокояващо и освежаващо действие.
Бадемовото масло е богато на витамин A и Е. Ускорява клетъчната обмяна,
подобрява овлажняването, спомага за образуването на колаген и фибриноген.
Витаминният комплекс с природен
произход обогатява кожата с полезни
вещества и регулира обменните процеси.
Маслото от гроздови семки регенерира
кожата, има мощно антиоксидантно и
подхранващо действие.
Gatuline Whitening гарантира високоефективен процес на
изравняване на тена и премахване на нежеланата пигментация,
за сметка на естествени биологично-активни съставки.
331

Anti-spot cream
Депигментиращ крем за всеки тип кожа - 75 мл
Депигментиращ ефект и грижа за кожата на лицето!
Активни съставки: Патентован Биологично Активен Комплекс
допълнителна
стр. 331
информация за
(колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода), Алое вера, масло
съставките
от гроздови семки и Gatuline Whitening.
Действие: Подходящ продукт като крайна стъпка в избелващата (изравняваща тена) терапия. Успокоява,
облекчава кожата и отстранява дълготрайно пигментациите, блокира механизма на повторното им
образуване. Регенерира и хидратира кожата. Използвайте като дневен и нощен крем.
Начин на употреба: С нежни поглаждащи движения кремът се втрива в областта на лицето, шията и
деколтето.
код 90103

3390 лв.

Грижа за лицето - VB Collagena

Anti-spot serum
Депигментиращ серум - 35 мл
За бърз и траен депигментиращ ефект
с подхранване кожата на лицето!
Активни съставки: Патентован Биологично Активен Комплекс (колаген,
еластин, ДНК, натурална розова вода), Алое вера и Gatuline Whitening.

допълнителна
информация за
съставките

стр. 331

Действие: Препоръчва се за интензивно премахване на хиперпигментации, регулиране на синтеза на
меланин и дълготрайно изравняване на тена.Наред с ефекта за изравняване на тена и премахване на
нежеланата пигментация, продуктът има мощно действие за активиране на регенеративните процеси в
кожата, обновява протеиновите структури, забавя стареенето, съхранява кожата свежа и млада.
Начин на употреба: Нанася се в достатъчно количество с леки масажни движения в долната част на
лицето, щията и деколтето, а в Т–зоната и около очите нанесете околоочен серум.
код 90106
332

2990 лв.

Total eﬀect gel Тотал ефект гел с прополис, чаено дърво и Алое
Вера с eстествен антибиотичен ефект - 75мл
За подхранване и успокояване на възпалена и проблемна кожа!

код 90108

2990 лв.

Действие: Гел с патентована формула и уникално действие. Комбинацията от съставки идеално
подхранва и регенерира кожата, а също така я възстановява при наличие на възпалителни
процеси.
Подхранва и успокоява раздразнената и увредена кожа, включително след бръснене и след
епилация.
Подходящ за третиране на възпалена кожа – при наличие на рани, одрасквания и подсичания,
ужилвания и ухапвания от насекоми.
Подпомага отстраняването на малките дефекти по кожата /гнойни пъпки, увреждания от
слънчеви и термични изгаряния, херпеси/.
Подобрява хидратацията и епителизацията.
Възпрепятства развитието на микроорганизми и стимулира обновяването на клетките.
Притежава отлично антибактериално и противогъбично действие.
допълнителна
Начин на употреба: Нанася се с леки масажни движения върху добре информация за стр. 331
съставките
почистените участъци с кожни увреждания минимум 2-3 пъти дневно.

Lift serum Лифтинг серум за всеки тип кожа - 75мл

код 90104

3190 лв.

Бърза и професионална грижа с моментален ефект!
Активни съставки: Патентован Биологично Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална
розова вода), Алое вера и гуарана.
Действие:
Препоръчва се за терапии, третиращи уморена кожа, при които се търси моментален ефект и блясък.
Предизвиква незабавно стягане и повдигане на отпуснатата и уморена кожа и дълготрайно
заздравяване на поддържащите тъкани.
Видимо заличават съществуващите бръчки и предотвратяват образуването на нови.
Продуктът действа успокояващо, подобрява тургура на кожата.
Резултат: свежа, гладка, еластична и мека кожа.
Начин на употреба: Нанася се с леки масажни движения върху кожата на лицето, шията и
деколтето. Подходящ е за терапии за стягане кожата на ръцете и бюста.
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Активни съставки: Патентован биологично-активен комплекс (кола-ген, еластин, розова
вода и ДНК), Алое вера, прополис, чаено дърво.

Beauty secret cream Активен крем “Тайната на красотата” - 75 мл

С подмладяващ ефект и естествена UVA - UVB защита за всеки тип кожа! Сензационна пълна
промяна на външния вид - бръчици, пори, грапавини, петна изчезват моментално!

код 90111

Грижа за лицето - VB Collagena

4990 лв.

Активни съставки: Патентован биологично-активен комплекс (колаген, еластин, розова
вода и ДНК), масло от жасмин, масло от жожоба, витамини и минерален комплекс.
Действие:
Уникална формула със 100 % натурален състав и UV-A и UV-B защита.
Незабавно премахва дребни дефекти, светли петна, грапавини по кожата.
Гарантира безопасна и ефективна грижа за кожата, като отлично я защитава,
регенерира и забавя процеса на стареене по естествен път.
Осигурява дълготраен ефект на изравняване на тена.
Придава равен и сияен тен. Не оставя мазни следи.
Премахва петна и предпазва от появата на нови.
Отлично поносим дори от силно чувствителна кожа.
Начин на употреба: Нанaся се сутрин и вечер върху добре почистената кожа на
лицето, шията и деколтето.

Eye contour serum
Серум за околоочния контур за всеки тип кожа - 35 мл
Професионална грижа за кожата около очите!

Активни съставки: Патентован Биологично Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална
розова вода), хиалуронова киселина и Алое вера.
Действие: Прилага се в областта на Т-зоната и оклоочния контур. Комбинацията от колаген,
еластин, ДНК и Алое Вера възстановява структурата на колагеновите влакна, възвръща и задържа
хидратацията на кожата, подобрява здравината и еластичността на повърхностния слой, ускорява
растежа и обновяването на клетките.
Начин на употреба: Нанася се в достатъчно количество с леки масажни движенияв Т–зоната и
около очите, а на останалата част нанесете ANTI-SPOT SERUM.
код 90102
334

2990 лв.

Розово масло за лице
(с масло от макадамия) 30 мл
С 10% розово масло и 89,5% масло от макадамия!
Препоръчва се за чувствителна, зряла кожа, склонна към
бръчки.
Действие: Розовото масло, символ на любов, сила и
красота, предпазва от преждевременно стареене на кожата.
Има регенериращи, подхранващи и стягащи свойства.
Двете масла, богати на незаменими мастни киселини,
линолова киселина, линоленова киселина и витамини,
подобряват регенерацията, подхранват, изглаждат бръчките
и предотвратяват образуването на нови, успокояват белезите
и пигментацията, овлажняват, освежават, подобряват
еластичността.
Начин на употреба: Разнесете няколко капки етерично масло
в върху чиста кожа 2 пъти на ден.

1990 лв.

Грижа за лицето

код 84201
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97%

натурални
съставки
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BAKUCHIOL
Bio Retinol Effect

Натурална козметична линия с 97% натурални съставки, подходяща за зряла кожа.
Бакучиол е растителна съставка с ефект на био ретинол, която предоставя дълбока реконструкция и ревитализация на кожата, без да я дразни.
Допълнително предимство на серията е заместването на обикновената вода с естествена, успокояваща розова вода, благодарение на която над
80% от всички съставки на линията са насочени към корекция на бръчките.
Екстракът от гинко билоба подобрява стегнатостта и цвета на кожата. Той стимулира производството на хиалуронова киселина, като осигурява
на кожата подходяща хидратация и еластичност.
Във всеки продукт от серията има и допълнителни натурални масла и екстракти, в зависимост от предназначението му.
Ефектът от употребата на иновативната козметична линия е ефективно възстановяване на зрялата кожа - интензивно хидратира,
регенерира, изглажда бръчките, укрепва и тонизира кожата, помага за намаляване на обезцветяването и несъвършенствата, изравнява тонуса на
кожата, възстановява блясъка й.
Серията притежава сертификат PETA (без тестове върху животни). Продуктите са в екологична опаковка: FSC сертифицирана кутия, стъклено
шишета, капачките са с 30% дървесни стърготина и няма външен целофан (по-малко пластмаса).
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Стягаща маска против бръчки
с бакучиол, 8 г
Маската бързо и ефективно изглажда,
стяга и тонизира кожата. Съдържа още
масла от арган, шеа и други, екстракт от
червен женшен.
Нанася се върху почистена кожа на
лицето, шията и деколтето, като се
избягва зоната около очите. Оставя се
20 минути да се абсорбира. При нужда
излишното може да се отнеме с памучен
тампон.
90
код 91312
лв.

Хидратираща мицеларна вода
с бакучиол, 500 мл

Регенериращ крем против бръчки за
кожата около очите с бакучиол, 15 мл

Мицеларната вода е подходяща за
премахване на грима и почистване на зряла
кожа. Освежава епидермиса, хидратира
оптимално, успокоява раздразненията и
перфектно подготвя кожата за крем или
серум. Съдържа още екстракт от жасмин и
други.
Нанася се с памучен тампон върху кожата,
като не е необходимо силно обтриване
и измиване в последствие. Може да
се използва сутрин и вечер или при
необходимост от освежаване.

Кремът
интензивно
хидратира
и тонизира кожата около очите,
намалявайки следите на времето.
Съдържа още масла от арган, лотус и
други.

код 91313

Нанася се всяка сутрин и вечер върху
почистена кожа около очите.
код 91311

2450 лв.

2590 лв.
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4

Хидратиращ крем
против бръчки с бакучиол 40+
ден/нощ, 50 мл

Възстановяващ серум
против бръчки с бакучиол
ден/нощ, 30 мл

Кремът прави кожата по-гладка,
стегната и хидратирана, намалявайки
следите на времето. Съдържа още
масла от арган, авокадо, кокос,
американска боровинка и други.

Серумът интензивно хидратира и
тонизира кожата, намалявайки следите
на времето. Съдържа още масла от
арган, авокадо и други.
Нанася се всяка сутрин и вечер върху
почистена кожа на лицето, шията и
деколтето. Може да се използва преди
нанасянето на крем или като основа за
грим.

Грижа за лицето - Bielenda

код 91310

код 91315
338

3990 лв.

код 91314

3590 лв.

Нанася се всяка сутрин и
вечер върху почистена
кожа на лицето, шията
и деколтето. Отлична
основа за грим.

Стягащ крем против бръчки
с бакучиол 50+ ден/нощ, 50 мл

Стягащ крем против бръчки
с бакучиол 60+ ден/нощ, 50 мл

Кремът прави кожата по-гладка, стегната
и хидратирана, намалявайки следите на
времето. Съдържа още масла от арган,
авокадо, кокос, саша инчи(с високо
съдържание на Омега 6 и 9, както и вит.Е)

Кремът прави кожата по-гладка,
стегната и хидратирана, намалявайки
следите на времето. Съдържа още
масла от бабасу, арган, орхидея и
други.

3590 лв.

Нанася се всяка сутрин и
вечер върху почистена
кожа на лицето, шията
и деколтето. Отлична
основа за грим.

Нанася се всяка сутрин и
вечер върху почистена
кожа на лицето, шията
и деколтето. Отлична
основа за грим.
код 91316

3590 лв.

Серията Royal Bee Elixir съдържа анти-ейдж комплекс от пчелни пептиди
за ревитализиране и обновяване на зрялата кожа чрез дълготрайна хидратация,
възстановяване на еластичността и сияйния й вид. Иновативнaта козметика е
обогатена с ценни съставки от пчелен произход - пчелно млечице, пчелен прашец и
мед от манука.
Пчелното млечице е с високо съдържание на подхранващи съставки, подобрява
качеството на зрялата кожа и повишава нейната устойчивост в процеса на стареене.
Подпомага регенерацията и обновяването на клетките на епидермиса, като го
изглажда и стяга. Интензивно овлажнява и успокоява раздразненията.
Пчелният прашец е богат на хранителни вещества, които имат благоприятен ефект
върху кожата - подхранват, възстановяват еластичността, имат биостимулиращ
ефект върху епидермиса.
Медът от манука е силен антиоксидант с хидратиращи и подхранващи свойства,
предпазва кожата от стареене, изглажда и омекотява, подпомага нейното
регенериране. Подобрява тонуса й, успокоява зачервяванията и раздразненията.
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ROYAL BEE ELIXIR

RBE Подхранваща маска
против бръчки - 8 г
Маската бързо и ефективно изглажда,
повдига и стяга кожата. Съдържа още
масла от авокадо, бабасу, колаген и други.

ROYAL
BEE ELIXIR
Грижа за лицето - Bielenda

RBE Успокояваща
мицеларна вода - 500 мл
Мицеларната вода е подходяща за
премахване на грима и почистване на зряла
кожа. Освежава епидермиса, хидратира
оптимално, успокоява раздразненията и
перфектно подготвя кожата за крем или
серум. Съдържа още екстракт от хамамелис
и други.
Нанася се с памучен тампон върху кожата,
като не е необходимо силно обтриване
и измиване в последствие. Може да
се използва сутрин и вечер или при
необходимост от освежаване.
код 91413
340

2490 лв.

Нанася се върху почистена кожа на лицето,
шията и деколтето, като се избягва зоната
около очите. Оставя се 20 минути да се
абсорбира. При нужда излишното може да
се отнеме с памучен тампон.
код 91412

490 лв.

RBE Стягащ крем против бръчки
за кожата около очите - 15 мл
Кремът интензивно хидратира и стяга
кожата около очите, намалявайки
следите на времето. Съдържа още масла
от арган, маслина и други.
Нанася се всяка сутрин и вечер върху
почистена кожа около очите.
код 91411

2290 лв.

RBE Kрем против бръчки с хидратиращ ефект 40+ ден/нощ - 50 мл

Серумът интензивно хидратира и
тонизира кожата, намалявайки следите
на времето. Съдържа още масла от
бадем, арган, авокадо и други.

Кремът прави кожата по-гладка,
стегната и сияйна, намалявайки
следите на времето. Съдържа още
масла от авокадо, какао и други.

Нанася се всяка сутрин и вечер върху
почистена кожа на лицето, шията и
деколтето. Може да се използва преди
нанасянето на крем или като основа за
грим.

Нанася се всяка сутрин и вечер върху
почистена кожа на лицето, шията и
деколтето. Отлична основа за грим.

код 91410

3790 лв.

код 91414

3490 лв.

RBE Стягащ крем против
бръчки 50+ ден/нощ - 50 мл

RBE Регенериращ крем-концентрат
против бръчки 60+ ден/нощ - 50 мл

Кремът прави кожата по-гладка,
стегната и сияйна, намалявайки следите
на времето. Съдържа още масла от
авокадо, какао и други.

Кремът прави кожата по-гладка,
стегната и сияйна, намалявайки
следите на времето. Съдържа още
масла от бабасу, авокадо, какао,
колаген и други.
Нанася се всяка сутрин и вечер върху
почистена кожа на лицето, шията и
деколтето. Отлична основа за грим.

Нанася се всяка сутрин и вечер върху
почистена кожа на лицето, шията и
деколтето. Отлична основа за грим.
код 91415

3490 лв.

код 91416

3490 лв.
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RBE Ревитализиращ серум
против бръчки - 30 мл

CRYSTAL GLOW

Серията маски CRYSTAL GLOW дава възможност на кожата ви да сияе
с естествения блясък на скъпоценни камъни още от първото приложение!
Маските са с веган формула - със сертификат PETA (без тестове върху животни).

CG Едрозърнест пилинг
за лице с аметист - 8 г

Кристалният пилинг перфектно почиства кожата,
оставяйки я гладка, хидратирана и сияйна.
Ексфолира мъртвите клетки и подготвя кожата
за по-нататъшна грижа. С атрактивен аромат.
Съдържа аметист и екстракт от цвят на лотос.

Грижа за лицето - Bielenda

код 91732

490 лв.

Нанесете пилинга върху почистена и влажна
кожа на лицето, като избягвате зоната около
очите. Масажирайте с кръгови движения, след
което изплакнете с хладка вода. Използвайте по
необходимост.

CG 2 в 1 маска за лице и основа
за грим с розов кварц - 8 г
Маската съчетава две функции: 1) маска, която
перфектно подхранва и изглажда кожата,
придавайки сияен външен вид; 2) основа за грим
- прави кожата сияйна, улеснява нанасянето на
грима и удължава трайността му. Съдържа розов
кварц и екстракт от орхидея.

код 91731
342

490 лв.

Нанася се върху почистена кожа на лицето.
Оставя се 15 минути да се абсорбира. При нужда
излишното може да се отнеме с памучен тампон.

CG Почистваща и детоксикираща CG Освежаваща и детоксикираща маска
маска за лице с черен оникс - 8 г за лице с цитрин и с блестящ ефект - 8 г

4

CG Хидратираща и изглаждаща
маска за лице с нефрит - 8 г

Маската е с детоксикиращ ефект,
овлажнява кожата, оставяйки я
гладка на допир и сияйна. Съдържа
цитрин и портокалова вода.
Нанесете маската равномерно върху
чиста и суха кожа, изплакнете обилно
след 15 минути.

код 91734

490 лв.

CG Подхранваща и изсветляваща маска
за лице с червен рубин - 8 г

Маската овлажнява и освежава кожата,
оставяйки я гладка и еластична. Съдържа
нефрит и екстракт от маслинови листа.

Маската е с регенериращи, антиоксидантни и подхранващи свойства.
Съдържа рубин и екстракт от амарант.

Нанесете маската равномерно върху чиста
и суха кожа, изплакнете обилно след 15
минути.

Нанесете маската равномерно върху
чиста и суха кожа, изплакнете обилно
след 15 минути.

код 91735

490 лв.

код 91736

490 лв.
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Маската с ефект на блясък PEEL-OFF
(отлепване) перфектно почиства и
детоксикира кожата, като я оставя гладка
на допир и сияйна. Съдържа оникс и
екстракт от черна роза.
Нанесете маската върху почистена кожа
и я разнесете равномерно, като избягвате
зоната около очите. Изчакайте да изсъхне
напълно, след това внимателно я отлепете
и я изхвърлете. Отстранете остатъците
от маската с тоник, мицеларна вода или
топла вода.
90
код 91733
лв.

Bielenda CBD Cannabidiol е иновативна линия за грижа за лицето, съобразена с глобалната
мега тенденция за използване на CBD конопено масло в козметичните продукти.
CBD Овлажняваща и
детоксикираща серия с коноп за
комбинирана/мазна кожа

CBD крем - 50 мл
Съдържа и комплекс ANTI POLLUTION
(против замърсяване), който пред-пазва
кожата от замърсяване, тежки метали и
смог. Подходящ за ежедневна употреба.

Продуктите от серията са с лека, веганска формула, обогатена
с витамин В3 и масло от конопено семе. Те се абсорбират
бързо, овлажняват кожата в дълбочина, предпазват я
от дехидратация и я регенерират ефективно. Съдържат
още чаено дърво, което стяга порите, намалява петната и
обезцветяването, имат противовъзпалителен и детоксикиращ
ефект, намаляват секрецията на себум и оставят кожата
почистена и матирана.

Грижа за лицето - Bielenda

световен ХИТ

CBD серум 15 мл
Изглажда и омекотява кожата, има
антиоксидантен
ефект. Подходящ за
ежедневна грижа.

код 91831
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3490 лв.

код 91830

CBD Почистваща
емулсия 150 г
Перфектното решение за
ежедневно почистване.
Детоксикира и освежава
кожата.

код 91832

2490 лв.

3390 лв.

CBD маска 8 г
Формулата съдържа и
глина, като стеснява порите, намалява петната
и обезцветяването, има
противовъзпалителен и
детоксикиращ ефект.

код 91833

490 лв.

Bielenda CBD Cannabidiol е иновативна линия за грижа за лицето, съобразена с глобалната
мега тенденция за използване на CBD конопено масло в козметичните продукти.

CBD крем - 50 мл

CBD Овлажняваща и успокояваща серия с
коноп за суха/чувствителна кожа

Съдържа
и
комплекс
ANTIPOLLUTION (против замърсяване) който предпазва кожата
от замърсяване, тежки метали
и смог. Подходящ за ежедневна
употреба.

световен ХИТ

CBD масло 15 мл
Абсорбира се бързо,
овлажнява кожата в
дълбочина. Подходящо
за ежедневна употреба.

код 91841

3490 лв.

код 91840

3390 лв.

CBD масло за почистване
на лице 140 мл

CBD маска 8 г

Перфектното решение за
ежедневна грижа. При
контакт с вода се превръща
в деликатна пяна, почиства в
дълбочина и освежава кожата,
оставяйки я хидратирана, без
усещане за стягане и сухота.

Кожата изглежда
много
по-добре
още след първото
нанасяне - хидратирана, успокоена и
регенерирана.

код 91842

3490 лв.

код 91843

490 лв.
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Продуктите от серията са с лека веганска формула, обогатена
с витамин Е. Те се абсорбират бързо, овлажняват кожата в
дълбочина, предпазват я от загуба на хидратация и ефективно
я регенерират. Съдържат масло от колумбийски орех (cacay),
успокояват раздразненията, хиперреактивността на кожата,
намаляват усещането за сухота и дискомфорт, подобряват тонуса
на кожата, подхранват я и я успокояват.

YOUTH THERAPY

Подмладяваща терапия за зряла
кожа със секрет от охлюв и
24-каратово злато

Грижа за лицето - Bielenda

YOUTH THERAPY е иновативна козметична линия против
бръчки, създадена специално за нуждите на зрялата
кожа. Изключително ефективните формули се основават
на абсолютното козметично откритие от последните
години: секретът от охлюв, който осигурява дълбоко
възстановяване на кожата. Допълнителното съдържание
на 24 каратово злато и други ценни активни вещества
гарантират дълбока хидратация и представляват
изключително напреднала система, която забавя процесите
на стареене на кожата.
Секретът от охлюв подпомага възстановяването,
подмладяването и дълбокото хидратиране на кожата,
възстановява естествения цвят на кожата.
Секретът от охлюв съдържа: алантоин, който стимулира
регенерацията на епидермиса, интензивно овлажнява и
успокоява раздразненията; протеини, които подхранват,
изглаждат и подобряват структурата на кожата, озарявайки
тена; колаген и еластин, които правят кожата по-стегната
и еластична, предпазвайки я от увисване и премахвайки
бръчките. Витамините А, С и Е, които подхранват и
регенерират кожата с мощен противобръчков ефект.
Гликолова киселина, която забавя процеса на стареене на
кожата, изглажда, освежава и регенерира кожата, намалява
отделянето на себум.
24-каратовото злато е под формата на наночастици. То
стимулира клетките на кожата да произвеждат колаген;
укрепва, регенерира и забавя стареенето на кожата,
намалява обезцветяването, успокоява раздразненията.
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YOUTH THERAPY Овлажняващ крем против бръчки 40+ 50 мл

код 91601

3190 лв.

Действие: Кремът подобрява външния вид и състоянието на кожата.
Овлажнява, регенерира и задържа влагата в кожата. Видимо намалява
и изглажда бръчките, ефективно забавя образуването на нови. Прави
кожата по-стегната и по-еластична, предпазва от отпускане, намалява
обезцветяването, възстановява красивия цвят на кожата и младежкото
сияние. Ефективно предпазва кожата от стареене.
Съдържа още: Хиалуронова киселина с ниско молекулно тегло мощна хидратираща съставка, която има способността да прониква в
дълбоките слоеве на кожата. В резултат кожата се интензивно овлажнява
отвътре - става по-гладка, по-стегната и по-еластична.
Ефект: Интензивно хидратирана кожа - по-стегната и еластична,
бръчките са изгладени и по-малко видими.
Начин на употреба: Всяка сутрин и вечер нанасяйте крема върху
почистената кожа на лицето, шията и деколтето. Идеална основа за грим.

код 91602

3190 лв.

Действие: Кремът подобрява външния вид и състоянието на кожата,
поддържа младежкия й вид. Повдига и перфектно стяга кожата,
благодарение на което лицето възвръща красивия си овал. Видимо
намалява и изглажда бръчките, ефективно забавя образуването на нови.
Стяга и прави кожата по-еластична, предпазва от отпускане, намалява
обезцветяването, овлажнява. Ефективно предпазва от стареене.
Съдържа още: Колаген, който подобрява структурата и еластичността
на кожата, като я предпазва от отпускане. Коригира чертите на лицето
чрез укрепване на колагеновите влакна, забавя процеса на стареене.
Възстановява, ревитализира, повдига и възстановява плътността на
кожата.
Ефект: видимо подобрение на външния вид на кожата - по-стегната
кожа, бръчките са изгладени и по-малко видими.
Начин на употреба: Всяка сутрин и вечер нанасяйте крема върху
почистената кожа на лицето, шията и деколтето. Идеална основа за грим.
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YOUTH THERAPY Лифтинг крем против бръчки 50+ 50 мл

YOUTH THERAPY Възстановяващ серум против бръчки 30 мл
Подмладяваща терапия за зряла кожа със секрет от охлюв и 24-каратово злато

код 91603

3450 лв.

Действие: Концентрираният серум интензивно овлажнява, подпомага
реконструкцията и регенерацията на кожата, подобрява цвета й.
Изглажда бръчките, намалява образуването на нови. Стяга и я прави
по-еластична, предпазва от отпускане, намалява обезцветяването,
възстановява красивия цвят на кожата и младежкия блясък. Ефективно
предпазва кожата от стареене.
Ефект: Гладка, стегната кожа, с младежки блясък.
Начин на употреба: Нанасяйте серума върху почистената кожа на
лицето, шията и деколтето. Използвайте го самостоятелно или като
основа за крем от същата линия, която носи подобрение дори на найвзискателната кожа. Серумът се абсорбира перфектно и е перфектна
основа за грим.

YOUTH THERAPY Ревитализираща маска против бръчки - 23 г
Грижа за лицето - Bielenda

Подмладяваща терапия за зряла кожа със секрет от охлюв и 24-каратово злато

код 91604
348

950 лв.

Действие: Ревитализиращата маска в хидропластичен 3D лист перфектно се адаптира към формата на лицето. Бързо и ефективно подобрява
външния вид и състоянието на кожата. Видимо ревитализира, изглажда
и овлажнява кожата, намалява бръчките, подобрява плътността и
еластичността, предотвратява отпуснатостта.
Съдържа още: арганово масло, което гарантира дълбока хидратация и
забавяне на процесите на стареене.
Ефект: видимо подобрение на външния вид на кожата - по-стегната
кожа, бръчките са изгладени и по-малко видими.
Начин на употреба: Поставете маската на лицето по такъв начин, че
да залепне за цялата повърхност на кожата. Оставете я за 15 минути.
Махнете листа и оставете маската да се абсорбира или измийте с хладка
вода. След това нанесете подходящ крем за лице от същата серия.

YOUTH THERAPY Повдигаща маска против бръчки около очите 10 г
Подмладяваща терапия за зряла кожа със секрет от охлюв и 24-каратово злато
Действие: Ревитализиращата маска в хидропластичен 3D лист перфектно се адаптира към формата на окото. Маската видимо съживява,
изглажда, изсветява кожата в зоната около очите. Намалява бръчките и
тъмните кръгове.
Съдържа още: масло от кактусова смокиня, което гарантира дълбока
хидратация и забавя процесите на стареене на кожата.
Начин на употреба: Поставете маската на лицето по такъв начин, че да
залепне върху кожата в зоната около очите. Оставете я за 10-15 минути.
Махнете листа и оставете маската да се абсорбира или измийте с хладка
вода. След това нанесете подходящ крем за лице от същата серия.

код 91605

950 лв.

YOUTH THERAPY Овлажняващ крем против бръчки около очите 15 мл

код 91606

1990 лв.

Действие: Кремът за зоната около очите осигурява ефективна грижа
за фината и деликатна кожа. Стяга и ревитализира зрялата кожа около
очите. Изглажда бръчките, стяга и дълбоко овлажнява. Намалява тъмните
кръгове под очите, ефективно предпазва кожата от бързо стареене.
Съдържа още: Хиалуронова киселина с ниско молекулно тегло мощна хидратираща съставка, която има способността да прониква в
дълбоките слоеве на кожата. В резултат кожата се интензивно овлажнява
отвътре - става по-гладка, по-стегната и по-еластична.
Ефект: гладка, добре хидратирана кожа около очите.
Начин на употреба: Всяка сутрин и вечер нанасяйте крема върху
почистената кожа в зоната около очите.
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Подмладяваща терапия за зряла кожа със секрет от охлюв и 24-каратово злато

NEURO HIALURON & NEURO COLLAGEN
Невро-клетъчно подмладяване и интелигентно управление на възрастта.
Невро-клетъчното подмладяване е едно от постиженията на козметологията,
представляващо алтернатива на естетичната медицина.

NEURO COLLAGEN Серум за лице ден & нощ - 30 мл

код 91201

3450 лв.

Действие: Серумът е перфектен овлажнител, който осигурява хидратация
и помага за намаляване на видимите признаци на стареене. Може да се
използва като основа за грим.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер с леки масажиращи
движения на лицето, шията и деколтето. Може да се използва
самостоятелно, но за максимален ефект се препоръчва да се използва
като основа за нанасяна на крем от серията NEURO COLLAGEN Прониква в
кожата моментално и представлява отлична основна за грим.

Грижа за лицето - Bielenda

NEURO COLLAGEN Овлажняващ крем
за лице ден & нощ 40+ 50 мл

код 91240

3190 лв.

Действие: Кремът запълва фините
бръчки по лицето и около очите
и
ефективно
предотвратява
образуването на нови. Стяга и изглажда
кожата, подобрява структурата и
еластичността и, забавя процесите на
стареене.
Интензивно овлажнява, намалява
видимостта на разширените пори и
намалява блясъка, породен от мастната
секреция на комбинираната кожа.

Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер с леки масажиращи
движения на лицето, шията и деколтето. Представлява отлична
основа за грим. Подходящ за кожата около очите.
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NEURO COLLAGEN Овлажняващ крем
за лице ден & нощ 50+ 50 мл
Действие: Кремът е перфектен
овлажнител,
базиран
на
ефективни
и
прецизни
специални съставки.
Изглажда и намалява вида
на бръчките и придава на
кожата красив блясък. Кожата
изглежда здрава, сияйна и помлада.

код 91250

3190 лв.

Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето. Подходящ за зоната
около очите.

NEURO HIALURON Овлажняващ кремконцентрат за лице ден & нощ 40+ 50 мл

Действие: Серумът изглажда бръчките
на лицето и около очите, като ефективно
предотвратява образуването на нови.
Повдига и стяга кожата, подобрява нейната
еластичност, забавя процесите на стареене.
Оформя овала на лицето, видимо забавя
процесите на стареене. Възстановява
виталността и младежкото сияние на кожата
и интензивно я овлажнява.

код 91101

3450 лв.

Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер с леки
масажиращи движения на лицето, шията и деколтето. Може да се
използва самостоятелно, но за максимален ефект се препоръчва
да се използва като основа за нанасяна на крем от серията NEURO
HIALURON. Прониква в кожата моментално и представлява отлична
основна за грим.

код 91140

3190 лв.

Действие: Крем за комбиниран
тип кожа, който видимо
изглажда фините бръчки на лицето
и около очите, като предотвратява
появата на нови. Повдига, стяга кожата,
подобрява нейната еластичност, забавя
процесите на стареене. Интензивно
овлажнява, намалява видимостта
на разширените пори и намалява
блясъка, породен от мастната секреция
на комбинираната кожа.

Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер с леки масажиращи
движения на лицето, шията и деколтето. Представлява отлична
основа за грим. Подходящ за кожата около очите.

NEURO HIALURON
Овлажняваща мицеларна вода 500 мл

NEURO HIALURON Овлажняващ кремконцентрат за лице ден & нощ 50+ 50 мл

Действие: Овлажняващата мицеларна вода
е подходяща за всички типове кожа. Леко и
незабавно премахва грима и почиства кожата без
дразнене! Съдържащите се мицели ефективно
микроемулгират замърсителите, които поддържат
баланса на кожата.
Подходяща за всички типове кожа.
Начин на употреба: Нанесете на памучен тампон
и почистете кожата. Използвайте сутрин и вечер
или през деня като освежаващо въздействие. Не е
нужно допълнително изплакване.

Действие: Крем за комбиниран тип
кожа, който видимо изглажда фините
бръчки на лицето и около очите,
като предотвратява появата на нови.
Повдига, стяга кожата, подобрява
нейната еластичност, забавя процесите
на стареене. Интензивно овлажнява,
намалява видимостта на разширените
пори и намалява блясъка, породен от
мастната секреция на комбинираната
90
код 91150
лв. кожа.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер с леки масажиращи
движения на лицето, шията и деколтето. Отлична основа за грим.
Подходящ за кожата около очите.

код 91110

2350 лв.

31

351

Грижа за лицето - Bielenda

NEURO HIALURON
Серум за лице ден & нощ 30 мл

Detoxifying METALLIC MASKS
Детоксикиращи маски с благородни метали
Детоксикиране на кожата
чрез наночастици от благородни метали!
Детоксикиращите метални маски бързо и ефективно подобряват състоянието на
всеки тип кожа. Иновативната комбинация от висококачествени наночастици
от благородни метали, комбинирани с активен въглен, създава изключително
ефективна формула, която дълбоко почиства кожата от токсини и замърсявания,
незабавно я освежава, хидратира и подмладява, подобрявайки вида й.

SILVER DETOX Детоксикираща маска
с наночастици от сребро за смесена и мазна кожа 8 г

Грижа за лицето - Bielenda

Активни съставки: нано сребро, активен въглен, активен цинк.

код 91723
352

390 лв.

Действие: Бързо и ефективно подобрява състоянието на смесена и мазна кожа с видими
дефекти. Иновативната комбинация от висококачествени метални наночастици, комбинирани с
активен въглен създава изключително ефективна формула, която дълбоко почиства кожата от
токсини и замърсявания, незабавно освежава, отпушва порите и намалява тяхната видимост.
Маската ефективно намалява нивото на себум, предотвратява образуването на черни точки и
пъпки и видимо изсветлява кожата. Нано среброто е висококачествен метал с бактерицидни
и противовъзпалителни свойства. Подмладява и хидратира кожата, успокоява раздразненията
и влияе положително върху мастните жлези. Активният въглен има антибактериални,
почистващи и стягащи свойства. Той действа като магнит, като привлича и абсорбира токсини,
мъртва кожа, излишен себум и други примеси от повърхността и по-дълбоките слоеве на кожата.
Ефективно почиства запушени пори, изравнява цвета на кожата и предотвратява образуването
на пъпки. Цинкът подпомага лечението на себорея, абсорбира излишния себум в порите,
намалява склонността към развитие на черни точки, забавя стареенето на кожата и успокоява
раздразненията.
Резултат: Идеално матирана, сияйна и подмладена кожа, свити и по-малко видими пори.
Начин на употреба: Нанесете маската върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето, като
избягвате областта на очите. Изчакайте 10 минути и изплакнете с хладка вода. Нанесете подходящ
крем от Bielenda.

GOLD DETOX Детоксикираща маска
с наночастици от злато за зряла и чувствителна кожа 8 г

код 91724

390 лв.

Активни съставки: нано злато, активен въглен, био калций.
Действие: Бързо и ефективно подобрява симптомите на зрялата кожа: тънка, сива, прекалено
суха, без плътност и блясък. Изключително ефективна формула, която дълбоко почиства
кожата от токсини и замърсявания, незабавно освежава, дълбоко регенерира, изглажда и уплътнява
кожата. Маската незабавно подобрява цвета на кожата, премахва видими следи от умора и стрес,
възстановявайки енергията, жизнеността и блясъка на кожата. Нано златото е висококачествен метал
с подмладяващи свойства. Стимулира възстановяването на кожата, укрепва, регенерира и хидратира.
Намалява неравномерната пигментация, изсветлява и възстановява цвета и сиянието на кожата.
Активният въглен има антибактериални, почистващи и стягащи свойства. Той действа като магнит,
като привлича и абсорбира токсини, мъртва кожа, излишен себум и други примеси от повърхността и
по-дълбоките слоеве на кожата. Изравнява цвета на кожата и се бори със свободните радикали, като
по този начин забавя процеса на стареене на кожата. Био калцият, съдържащ се в екстракт от перли,
подхранва и ревитализира кожата, потиска процеса на стареене и освежава тена. Резултат: Свежа,
стегната, гладка, сияйна и светла кожа. Намаляват се бръчките, неравната пигментация и сивия тон на
кожата. Начин на употреба: Нанесете маската върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето,
като избягвате областта на очите. Изчакайте 10 минути и изплакнете с хладка вода. Нанесете крем.

код 91725

390 лв.

Активни съставки: нано платина, активен въглен, магнезий.
Действие: Бързо и ефективно подобрява състоянието на сухата и чувствителна кожа. Изключително
ефективна формула, която дълбоко почиства кожата от токсини и замърсявания, незабавно освежава,
дълбоко хидратира и регенерира. Маската ефективно ревитализира сивия, уморен тен, добавя блясък
и жизненост, укрепва финия, деликатен епидермис, изравнява цвета на кожата. Нано платината
е висококачествен метал с хидратиращи и депигментиращи свойства. Укрепва кожата, намалява
бръчките, изсветлява неравномерната пигментация и ефективно поддържа нивото на влажност.
Активният въглен има антибактериални, почистващи и стягащи свойства. Той действа като магнит,
като привлича и абсорбира токсини, мъртва кожа, излишен себум и други примеси от повърхността
и по-дълбоките слоеве на кожата. Изравнява тонуса на кожата и предотвратява образуването на
бръчки. Магнезият притежава противовъзпалителни, регенериращи и енергийно подсигу-ряващи
свойства. Тонизира и забавя процесите на стареене.
Резултат: Перфектно почистена, хидратирана, сияйна, свежа, гладка и стегната кожа.
Начин на употреба: Нанесете маската върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето, като
избягвате областта на очите. Изчакайте 10 минути и изплакнете с хладка вода. Нанесете крем.
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BLUE DETOX Детоксикираща маска
с наночастици от платина за суха и чувствителна кожа 8 г

CARBO DETOX Почистваща маска за мазна и
комбиниран тип кожа с активен въглен 8 г
Действие: Със силен детоксикиращ ефект.
Моментално подобрява състоя-нието на мазна
и комбиниран тип кожа, кожа с пиг-ментации и
разширени пори. Почиства бързо и ефективно
кожата от токсини, осве-жава и свива порите,
намалява секрецията на себум, противопоставя
се на акнето. Резултат: почистена, матирана,
сияйна, свежа и гладка кожа. Свити и по-малко
видими пори, намалени дефекти по кожата.

код 91720

390 лв.
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CARBO DETOX

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

Детоксикиране на кожата чрез свойствата на
активния въглен.
Козметична серия със силен детокс ефект на
основата на натурален активен въглен. Иновативни
формули, които бързо и ефективно почистват кожата
от токсини, освежават, овлажняват и възстановяват.
Придават свежест и еластичност.

код 91721
354

Начин на употреба: Нанесете маската на
почистената кожа на лицето, шията и деколтето.
Избягвайте зоните на очите и устата. Изчакайте
10 минути, след което отмийте с топла вода и
нанесетe подходящ крем BIELENDA.

390 лв.

Действие: Със силен детоксикиращ ефект,
която мигновено подобрява състоянието на
суха и чувствителна кожа. Иновативна формула,
бази-рана на натурален активен въглен, бързо
и ефективно почиства кожата от токсини,
освежава, овлажнява и регенерира. Тонизира
и укрепва тънката и деликатна кожа. Резултат:
прекрасно почистена, овлажнена, сияйна,
свежа, гладка и здрава кожа.
Начин на употреба: Нанесете маската на
почистената кожа на лицето, шията и деколтето.
Избягвайте зоните на очите и устата. Изчакайте
10 минути, след което отмийте с топла вода.

CARBO DETOX Почистваща паста за
лице 3 в 1за мазна
и комбиниран тип кожа 150 г
Действие: Почистваща паста 3 в 1 (паста, пилинг,
маска) с детоксикиращ ефект, която бързо и ефективно
почиства и освежава мазна и комбиниран тип кожа.
Почиства кожата от токсини, предотвратява екземи и
раздразнения, красиво я матира.

код 91914

2690 лв.

Начин на употреба: Паста - разпределете пастата
по навлажнената кожа, масажирайте внимателно и
отмийте с вода. Използвайте всяка сутрин и вечер.
Пилинг - нанасяйте с масажиращи движения на влажна
и почистена кожа и отмийте. Използвайте през ден.
Маска - нанесете на чиста и суха кожа, изчакайте 3
минути, след което отмийте с вода. Използвайте 3 пъти
седмично. След това нанесете подходящ крем Bielenda.

код 91910

2690 лв.

Действие: Овлажняващ и матиращ крем с активен въглен и
детоксикиращ
ефект,
който
ефективно подобрява състоянието
на мазна и комбиниран тип кожа,
както и пигментирана и сива кожа с
разширени пори. Резултат: Гладка,
идеално матирана, превъзходно
овлажнена и сияйна кожа. Свити и
по-малко видими пори и намалени
дефекти по кожата.

Начин на употреба: Нанесете равномерно малко количество
сутрин и вечер върху добре почистена кожа. При необходимост
отстранете излишното количество с памучен тампон.
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CARBO DETOX Овлажняващ и матиращ крем за лице
с активен въглен ден & нощ 50 мл

Skin Clinic Professional (SCP) – Подмладяваща революция!

Грижа за лицето - Bielenda

Следните характеристики правят
продуктите от серията уникални:
висока биосъвместимост с кожата,
високо качеството на съставките,
висока ефективност,
бързо усвояване,
бърз ефект,
нежна текстура,
подходящи са за всеки тип кожа.

Революционната Skin Clinic Professional – действие и ефекти:
Мезо хидратиращата терапия е подходяща за всички типове кожа, включително суха, дехидратирана
и чувствителна кожа, като ефективно повишава качеството на кожата - подобрява стегнатостта,
еластичността, хидратацията, текстурата и цвета. Тя ефективно потиска появата на бръчки, подпомага
бързото оздравяване на кожата след естетични или медицински процедури, като я изглажда перфектно и
й придава блясък.
Силно концентрираните серум, крем и маска съдържат максималната доза концентрат от 100%
хиалуронова киселина - един от най-мощните овлажняващи агенти, предоставяща изключително мощна
и дълготрайна хидратация на кожата, предотвратяваща образуването на бръчки и ефективно успокояваща
кожата след естетични процедури.
Биомиметичните пептиди стимулират производството на нов колаген, съживяването и подмладяването на
кожата, като по този начин се възстановява присъщата структура на лицето и се предотвратява увисването.
Млечната киселина ефективно овлажнява кожата и нормализира процеса на ексфолиация. Той стимулира
производството на серамиди, липсата на които причинява бръчки или бързо остаряване на кожата.
Поддържа нейното нормално pH.
Ефектът от мезо хидратиращата терапия е по-млад вид на кожата - видимо хидратирана, добре опъната,
гладка, стегната, сияйна, кадифена на допир - просто по-красива. Сухата и чувствителна кожа става поздрава и спокойна, а дразненето е намалено.

SCP Тоник за лице с биомиметични
пептиди и хиалуронова киселина - 200 мл
Интензивно хидратиращо почистване!

код 91903

1650 лв.
356

Активни съставки: хиалуронова киселина, хидролизирани глюкозаминогликани, млечна
киселина, глицерин. Без парабени.
Действие: Тоникът ефективно почиства и освежава кожата. Леко и постепенно ексфолира
мъртвите клетки, изглажда бръчките, подобрява структурата и плътността на кожата и
стимулира клетките да се регенерират, без да дразни. Интензивно хидратира и професионално
подготвя кожата за нанасяне на крем или серум. Намалява зачервяването и придава блясък. Не
изсушава, а възстановява кожата, благодарение на рН 5.5.
Начин на употреба: Навлажнява се памучен тампон с тоника и се почиства кожата. Не се
изплаква. Използва се ежедневно, сутрин и вечер или през деня като освежаваща процедура.

SCP Серум за лице с биомиметични
пептиди и хиалуронова киселина - 30 мл
Интензивно хидратиращо подхранване!
Съдържа 100% концентрат от хиалуронова киселина!

3290 лв.

SCP Крем за лице с биомиметични
пептиди и хиалуронова киселина - 50 мл
Интензивно хидратиращо подхранване!
Съдържа 100% концентрат от хиалуронова киселина!

код 91901

3290 лв.

Активни съставки: хиалуронова киселина, ланолин, какаово масло, хидролизирани
глюкозаминогликани, млечна киселина, глицерин.
Действие: Кремът ефективно повишава качеството на кожата - подобрява
стегнатостта, еластичността, хидратацията, текстурата и цвета. Той ефективно потиска
появата на бръчки, подпомага бързото оздравяване на кожата след естетични или
медицински процедури, перфектно изглажда кожата и придава блясък.
Начин на употреба: Кремът се нанася с леки масажни движения сутрин и вечер
върху чистата кожа на лицето, шията и деколтето. Идеална основа за грим.
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код 91902

Активни съставки: хиалуронова киселина, хидролизирани глюкозаминогликани,
млечна киселина, глицерин, пантенол. Без парабени.
Действие: Серумът ефективно повишава качеството на кожата - подобрява
стегнатостта, еластичността, хидратацията, текстурата и цвета. Той ефективно потиска
появата на бръчки, подпомага бързото оздравяване на кожата след естетични или
медицински процедури, перфектно изглажда кожата и придава блясък.
Начин на употреба: Няколко капки от серума се нанасят сутрин и вечер върху
почистената кожа на лицето и шията. След попиване е добре да се нанесе SCP Крем за
лице с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина.

Чисто бадемово масло - 250 мл
Бадемовото масло е богато на мононенаситени мастни киселини, които подпомагат
здравината на клетъчните мембрани в кожата. Употребата му съдейства за млада и гладка
кожа. Съдържа още протеини, калий, цинк. Ухае приятно, богато е на витамини A, B и E,
интензивно овлажнява кожата и е подходяща грижа както за суха, така и за мазна кожа.
Не съдържа минерални масла, парабени, оцветители и ароматизатори.

код 92093

Получено чрез студено пресоване. Подхранващо, подобряващо еластичността и защитно
масло за лице и тяло - 100% бадемово масло. Хидратира в дълбочина, без да омазнява.
Подпомага за превенция на стрии при бременност или бързо отслабване. Идеална основа
за масаж.

2490 лв.
Грижа за лицето - Equilibra

Чисто арганово масло - 30 мл
Активни съставки: арганово масло, витамин Е. Богато на полиненаситени мастни киселини.
Не съдържа PEG, силикони, парабени, минерални масла, оцветители, източници на
формалдехид. Деликатно ароматизирано, без алергени.
Предотвратява дехидратацията и загубата на еластичност, забавя появата на бръчки, има
силно противовъзпалително действие и засилва UV-защитата. Подобрява здравината на
клетъчните мембрани. Подходящо за кожа, коса и нокти.
код 92062

3690 лв.
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Мицеларна вода с арганово масло - 200 мл

С 98% натурални съставки!

98%натурални
съставки
код 92066

1690 лв.

Активни съставки: арганово масло, хиалуронова киселина, екстракт от
гардения. Не съдържа PEG, силикони, парабени, минерални масла, оцветители,
източници на формалдехид. Деликатно ароматизиранa, без алергени.
Дерматологично и офталмогично тествана.
Действие: Почиства идеално грима от очите, лицето и устните, като подхранва
кожата и я оставя мека и тонизирана.
Начин на употреба: Нанася се с памучен тампон в зоната около очите, по
лицето, шията и деколтето с леки масажни движения. Не е необходимо отмиване.

С 97% натурални съставки!

97%натурални
съставки

Активни съставки: масла от арган, бадем, ориз, шеа, мицеларно масло.
Не съдържа PEG, силикони, парабени, минерални масла, оцветители,
източници на формалдехид. Деликатно ароматизирани, без алергени.
Действие: Почистват идеално грима от очите, лицето и устните, като
подхранват кожата и я оставят мека и свежа.
Начин на употреба: Почиства се кожат ана лицето, шията и в зоната на
очите с леки масажни движения. Не е необходимо изплакване.
код 92063

1390 лв.
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Кърпички с арганово масло
за почистване на грим - 25 броя

Хидратиращ крем за лице с арганово масло - 75 мл

С 98% натурални съставки!

98%натурални
съставки
код 92060

2290 лв.

Активни съставки: хиалуронова киселина, масла от арган, бадем, гроздови семки,
екстракт от гардения, витамин Е. Не съдържа PEG, силикони, парабени, минерални
масла, оцветители, източници на формалдехид. Деликатно ароматизиран, без
алергени. Дерматологично тестван.
Действие: Крем с лека текстура за ежедневна употреба - хидратира, омекотява и
изглажда кожата.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа на лицето и
шията.

Подхранващ крем за лице с арганово масло - 75 мл
С 98% натурални съставки!

98%натурални
съставки
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код 92064

2290 лв.
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Активни съставки: хиалуронова киселина, масла от арган, бадем, шеа,
гроздови семки, екстракт от гардения, витамин Е. Не съдържа PEG, силикони,
парабени, минерални масла, оцветители, източници на формалдехид. Деликатно
ароматизиран, без алергени.
Действие: Крем за ежедневна употреба - подхранва в дълбочина и стяга кожата.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа на лицето и
шията.

Крем против бръчки с арганово масло - 50 мл

98%натурални
съставки

3890 лв.

Активни съставки: хиалуронова киселина, масла от арган, шеа, роза, гроздови семки,
екстракт от гардения, фитокомплекс от соя, витамин Е. Не съдържа PEG, силикони,
парабени, минерални масла, оцветители, източници на формалдехид. Деликатно
ароматизиран, без алергени. Дерматологично и клинично тестван.
Действие: За ежедневна употреба за зряла кожа - специално създаден за борба с
бръчките и признаците на стареенето. Хидратира и изглажда кожата.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа на лицето и шията.

Крем за кожата около очите с арганово масло - 75 мл
С 98% натурални съставки!

98%натурални
съставки
код 92065

2390 лв.

Активни съставки: хиалуронова киселина с 2 молекулни тегла, масла от арган,
бадем, гроздови семки, екстракт от гардения, витамин Е. Не съдържа PEG,
силикони, парабени, минерални масла, оцветители, източници на формалдехид.
Деликатно ароматизиран, без алергени.
Действие: Специално създаден за поддържане на нежната кожа около очите.
Изглажда, стяга, омекотява и подхранва.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа в зоната около
очите.

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

С 98% натурални съставки!

98%натурални
съставки
код 92068

490 лв.

Активни съставки: масла от арган, шеа, бадем, екстракти от гардения и бял божур,
коензим Q10, витамин А и витамин Е. Не съдържа PEG, силикони, парабени,
минерални масла, оцветители, източници на формалдехид. Деликатно
ароматизирана, без алергени. Дерматологично тествана.
Действие: Омекотява, стяга, подхранва в дълбочина кожата и се бори с бръчките и
признаците на остаряване.
Начин на употреба: Нанася се върху кожата на лицето и се оставя за 10 мин.
Почиства с влажен памучен тампон или гъба, след което се отмива с вода.
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код 92061

С 98% натурални съставки!

От специалиста по Алое!
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От растението до суровината:
1. Отглеждане: растението се отглежда в продължение на
поне 4 години, преди да се прибере реколтата – за да се
позволи развитието на активните компоненти.
2. Прибиране на реколтата: листата се отрязват в основата
и се почистват чрез акуратен процес на измиване.
3. Декортикация: след като се отстранят страничните
краища и шиповете, зелената ципа, която покрива гела във
всеки лист, се отрязва ръчно много внимателно.
4 . Фрагментация: след като се извлече от листата, гелът
се подлага на фрагментация, за да се постигне по-висока
течливост.
5. Филтриране: Полученият продукт се филтрира, за да се
отстранят механично остатъците от влакна.
EQUILIBRA гарантира:
най-добра поносимост на формулите • натурални съставки
на растителна основа • без SLS и SLES • ароматизиране без
алергени • формули без парабени
Козметиката с алое вера действа на кожата:
защитно • успокояващо • омекотяващо • овлажняващо •
подхранващо • тонизиращо.
При получаване на гел от алое вера EQUILIBRA използва
методa на студено извличане, при който се получава
100 % гел. Не се използват методи на лиофилизация и
рехидратация. Използват се големи количества алое вера
в продуктите - от 10% до 98%.
Всички продукти са дерматологично тествани!
362

Натурални козметични продукти
с алое вера:
лична грижа,
грижа за кожата,
грижа за тялото,
грижа за устната кухина.

Кърпички за почистване на грим
с алое вера - 10 броя

20%

Нежни и практични!

Активни съставки: алое вера, бадемово
масло, глицерин, витамин Е и бизаболол.
Не съдържат парафинни масла, парабени,
SLS, SLES и алкохол. Деликатно парфюмирани,
без алергени. Офтамологично тествани в
университета в Павия.
Действие: Премахват деликатно всяка следа
от грим и замърсяване, без да е необходимо
изплакване. За гладка и мека кожа. Напоени
са с лосион, обогатен с бадемово масло, което
90
код 92099
лв.
подхранва; бизаболол, който успокоява и
глицерин, който омекотява. Изключителният
процент (20%) от алое вера, съдържащ се във формулата, и липсата на
алкохол прави продукта особено деликатен и освежаващ. Клиничните
тестове, проведени в Университета на Павия, показват пълната поносимост на
продукта, използван в околоочния контур.

40%

Почистваща маска за лице
с алое вера - 2 x 7.5 мл

Активни съставки: алое вера
(40%), масло от ядки на андироба,
хиалуронова киселина, бадемово
масло, сок от краставица, витамин Е.
код 92101 Не съдържа минерални и парафинни
масла,
силикони,
парабени,
PEG,
оцветители,
източници
90
на
формалдехид.
Деликатно
лв.
ароматизирана, без алергени.
Действие: Освежаваща маска за лице, която почиства и подхранва
кожата благодарение на действието на активните съставки.
Начин на употреба: 1-2 пъти седмично нанасяйте маската върху
почистено лице. След 10 минути почистете с памучен тампон или
измийте с топла вода.

4
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Анти-ейдж крем за лице с алое вера - 50 мл

С 50% студено обработено алое вера, серицин, Витамини А, С, Е,
UVA-UVB филтри! С мощен противобръчков и противостареещ ефект!

50%

код 92013

Активни съставки: алое вера, серицин, Витамини А, С, Е, с UVA-UVB филтри, глицерин, масло от
гроздови семки, пантенол, конопено масло, бета-циклодекстрин. Не съдържа парабени, парафинни
масла, без ароматизатори. Дерматологично тестван.
Действие: Анти-ейдж кремът за лице, съдържащ високо количество алое вера (50%), е с подхранващо
и успокояващо действие. Кремът е с мека и копринена текстура, абсорбира се идеално, без да оставя
омазняване. Представлява комплексно специфично третиране, богато на активни съставки, полезни за
превенцията и третирането на бръчките и на следите от времето. Алое вера, използвано в продуктите
от козметичната линия, е получено чрез иновативна техника на студена обработка, извършена
на ръка, с цел да се запазят непокътнати многобройните естествени активни елементи, които се
съдържат в листата на растението. Действие на другите активни съставки: Серицин – хидратира и
предпазва, Витамини А,С, Е – антиоксиданти. Филтри UVA – UVB – помагат за предотвратяване на
щетите от фотостареенето. Конопено масло – подобрява защитата на кожата. Бета-циклодекстрин
– управлява активните вещества в кожата, отделяйки ги постепенно.
Начин на употреба: Нанесете върху добре почистена кожа на лицето и на шията, сутрин и/или вечер,
като масажирате до пълното абсорбиране. Идеален и като основа за грим.

3990 лв.

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

С 50% студено обработено алое вера и 3 типа хиалуронова киселина за
по-изравнена и гладка кожа! Връща младостта и блясъка на кожата!
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50%

код 92016

3590 лв.
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Активни съставки: алое вера, 3 типа хиалуронова киселина, масло от гроздови семки, оризово
масло. Не съдържа парабени, парафинни масла и силикони. Деликатно ароматизиран, без алергени.
Дерматологично тестван.
Действие: Кадифен серум, немазен, лесно абсорбируем, който изравнява и прави блестяща и
озарена кожата на лицето. Природните съставки, които се съдържат във формулата, обединени
в синергична смес с хиалуроновата киселина с диверсифицирано молекулно тегло, осигуряват
комплексно действие срещу бръчките и следите на времето. Алое вера, съдържащо се във високо
количество (50%) хидратира, предпазва и успокоява кожата на лицето. Действие на останалите
активни съставки: Хиалуронова киселина с високо тегло - действа на повърхността с изглаждащо
действие. Хиалуронова киселина със средно тегло – подпомага средните слоеве на кожата.
Хиалуронова киселина с ниско тегло – действа в дълбочина, допълвайки функцията на колагена.
Масло от гроздови семки – омекотява и се бори със свободните радикали. Оризово масло –
подхранва.
Начин на употреба: Нанесете сутрин и/или вечер, върху идеално почистената кожа на лицето, като
масажирате до пълното абсорбиране. Идеален и като основа за грим, или преди обичайния крем за
лице.

Хидратиращо почистващо мляко с алое вера 200 мл

20%

С 20% алое вера, бадемово масло, глицерин и бизаболол за отлични резултати!

код 92008

1650 лв.

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, глицерин и бизаболол. Не съдържа парафинни
масла, парабени. Деликатно парфюмирано, без алергени. Дерматологично тествано.
Действие: Деликатно мляко, на основата на 100% чисто алое вера, бадемово масло, растителен
глицерин и бизаболол. Използвано всеки ден, премахва всяка следа от грим и замърсяване, без
необходимост от изплакване, като оставя кожата мека и хидратирана. Алое вера, съдържащо
се в големи количества (20%), хидратира, успокоява и възстановява кожата на лицето.
Бадемовото масло и растителният глицерин придават мекота и подхранват. Бизабололът
е натурален продукт, който се съдържа в цветовете на лайката, белия равнец и някои други
растения. Въздейства изключително успокояващо върху кожата. Има бактерицидно и
противовъзпалително действие. Ускорява процеса на регeнерация на кожата.
Начин на употреба: Нанесете, като масажирате с памучно тампонче, сутрин и вечер върху
кожата на лицето и на шията. Остранете с Хидратиращ почистващ тоник с алое вера. За да
завършите третирането, използвайте обичайния крем за лице от линията Алое Вера.

Алое вера лифтинг стик за кожата около очите - 5,5 мл

40%

Активни съставки: алое вера, глицерин, хидролизиран пшеничен протеин, анасонова киселина
(природен антисептик). Не съдържа парабени, парафинни масла, без ароматизатори. Дерматологично
тестван.
Действие: Алое вера стик, съдържащ високо количество алое вера (40%), е с ефективен лифтинг
ефект за кожата около очите, като същевременно намалява тъмните кръгове около и торбичките
под очите. Има незабавен охлаждащ ефект. Алое вера, съдържащо се в голяма количество (40%)
предпазва, овлажнява и успокоява зоната около очите.
Начин на употреба:
Нанася се върху добре почистена кожа около очите,
сутрин и вечер. След употреба винаги поставяйте
защитната капачка на стика.

код 92015

2990 лв.
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С 40% студено обработено алое вера, глицерин,
хидролизиран пшеничен протеин! Повдига, изпъва и хидратира!

Капсули с ретинол за очи - 7бр.

За идеално гладка кожа в зоната на околоочния контур!
Активни съставки: високо концентриран ретинол – чистата и високоактивна форма на Витамин
А. Създадени по технология Microsponge®. Не съдържат вода, парфюм и консерванти.
Действие: Ретинолът стимулира обновяването на клетките, което помага за ексфолиране на найповърхностния слой. Също така подпомага синтеза на колаген, подобрява цвета и степента на
еластичност на кожата, като намалява бръчките и признаците на стареене в зоната на околоочния
контур.
Начин на употреба: Слънчевата светлина може да предизвика чувствителност, затова се
препоръчва за употреба само вечер. Нанася върху току-що измита кожа на лицето в зоната около
очите. Нежно се масажира, докато попие. Не се изплаква. За максимален ефект да се използва
всеки ден в рамките на 1 месец 3-4 пъти в годината, а за профилактика – 2-3 пъти в седмицата.
код 92043

1650 лв.

Капсули с хиалуронова киселина за лице - 28 бр.
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С ефект на филър за попълване на бръчки – по-малко дълбоки бръчки!

код 92049
366

4990 лв.

Активни съставки: 2 типа високо концентрирана хиалуронова киселина: с високо молекулно тегло
и с ниско молекулно тегло. Създадени по технология Microsponge®. Не съдържат вода, парфюм и
консерванти.
Действие: Хиалуроновата киселина осигурява незабавен изглаждащ ефект, който помага бръчките
да станат по-малко видими, като тази с високото молекулно тегло има изглаждащо действие
на повърхността, а тази с ниското – действа в дълбочина, допълвайки функцията на колагена.
Технологията Microsponge® удължава освобождаването на основната съставка и активацията на
фибробластите, които са отговорни за синтеза на колаген и еластин, като помага да се предотврати
преждевременното стареене на кожата. Клиничните тестове показват значително намаляване на
дълбочината на бръчките.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и/или вечер върху току-що измита кожа на лицето, като се
избягва зоната около очите. Специалният накрайник се откъсва с въртеливо движение и се нанася
малко количество от продукта върху върха на пръстите. Нежно се масажира, докато попие. Не
се изплаква. Идеален за употреба преди овлажняващ или нощен крем. За максимален ефект да се
използва всеки ден в рамките на 1-2 месеца 3-4 пъти в годината, а за профилактика – 2-3 пъти в
седмицата.

Шампоан със соли от Мъртво море - 30 мл
Нежно почиства, успокоява раздразнения скалп и облекчава сърбежа!

код 50151

Шампоанът почиства нежно косата и е особено подходящ за чувствителeн скалп, особено
при невродермит и псориазис - сърбежът се облекчава, а скалпът се усеща по-малко сух.
Подобрява се естествения минерален баланс на кожата и косата, както и циркулацията.
Дерматологично тестван.

490 лв.
Душ-гел със соли от Мъртво море - 30 мл

код 50152

490 лв.

Душ-гелът почиства нежно кожата. Особено подходящ за чувствителна кожа, както и
при невродермит и псориазис. Сърбежът се облекчава и кожата се усеща по-малко
суха. Подходящ за ежедневна употреба. Солите от Мъртво море са богати на минерали и
ежедневната употреба на душ гела на Eimermacher допринася за правилното и балансирано
функциониране на кожата на цялото тяло, като поддържа естественото съдържание на влага
и я снабдява директно със съответните минерали. Дерматологично тестван. Идеален за
комбинирана употреба с Мляко за тяло със соли от Мъртво море.

Мляко за тяло със соли от Мъртво море - 30 мл

Хидратира чувствителната кожа и облекчава сърбежа!

код 50153

490 лв.

Млякото осигурява ценно овлажняване и по този начин намалява зоните на сухата
кожа. Усещането за опъване се намалява, а сърбежът се облекчава. Особено подходящ
за чувствителна кожа, както и при невродерматит и псориазис. Солите от мъртво море
имат богат минерален състав, което помага на млякото за тяло да поддържа естествения
минерален баланс на кожата. Подобрява циркулацията и еластичността. Дерматологично
тестван. Подходящ за ежедневна употреба.
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Нежно почиства чувствителната кожа и облекчава сърбежа!

Най-ароматната
грижа!

Грижа за тялото - душ гелове

Душ геловете от серията Green Pharmacy
гарантират изключително приятно усещане по
време на къпане. Разнообразните съставки нежно
почистват кожата, хидра-тират я и я предпазват,
благодарение на неутралното pH. Подходящи са
за ежедневна употреба. Няколко капки от душ
гела се нанасят върху мокра кожа с ръка или
гъба. После се измива с вода. Душ геловете не
съдържат парабени, силикони и PEG.

Подхранващ душ гел
с арганово масло
и смокиня - 500 мл

код 86306

9

90

лв.

Душ-гел с роза и
зелен чай - 500 мл

Почиства и подхранва кожата, като гарантира
добрата й хидратация. Неутралното pH защитава
кожата. Маслото от мускатова роза успокоява и
регенерира кожата, а полифенолите в зеления чай
предпазват от свободните радикали, забавяйки
процеса на стареене на кожата.
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код 86301

990 лв.

«Течното злато на Мароко» - 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.

код 86302

990 лв.

Този душ гел освежава и оставя невероятно ухание от
уникален аромат на цветя – лотос и жасмин. Екстрактът
от лотос овлажнява, освежава и почиства кожата.
Екстрактът от жасмин успокоява ума, тонизира кожата и
успокоява раздразненията.

Възстановяващ душ
гел с масло от карите и
зелено кафе - 500 мл

код 86304

990 лв.

Ароматна релаксация и активна грижа за кожата.
Екзотичното масло от карите (шеа) запазва младостта на
кожата. Екстрактът от зелено кафе, богат на фитостероли
и линолова киселина, подобрява нейната еластичност и
тонус.

Хидратиращ душ гел
с маслина и оризово
мляко - 500 мл

код 86303

990 лв.

Маслиновото масло подхранва, хидратира и регенерира
кожата. Оризовото мляко подобрява външния й вид,
като я прави копринено гладка и мека.

Регенериращ душ гел
с масло от розмарин и
лавандула - 500 мл

код 86305

990 лв.

Ароматна регенерация и усещане за удоволствие,
енергия и освежаване под душа. Екстрактът от
розмарин стимулира и подобрява кръвообращението,
тонизира кожата. Лавандуловото масло намалява
умората, успокоява ума и тялото.
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Освежаващ душ гел
с лотос и жасмин 500 мл

Свежест и грижа!

Грижа за тялото - душ гелове

Fresh Juice е серия подхранващи и хидратиращи душ гелове, чиято широка
гама от аромати съблазнява сетивата. При взимане на душ или вана
нежната кремообразна консистенция обгръща тялото както с познати, така
и с екзотични аромати на плодове, масла и подправки. Активните съставки
действат не само на обонянието, но също така почистват, подхранват,
тонизират, регенерират и подмладяват кожата, като възстановяват
повърхностния слой при прекалено суха кожа! Освен основните 2 активни
съставки, всеки душ гел съдържа още Комплекс от витамини и масла:
витамин В3 и витамин Е, пантенол, биотин, млечни киселини, масло от
фъстъци, масло от слънчогледови семки, вода от хамамелис (вирджински
орех), вода от цветове на арника. Водите от хамамелис и от арника се
приготвят чрез дестилация на пара на цветовете на растенията. Комплексът
от витамини и масла спомага за запазването на младостта на кожата.

Регенериращ душ гел
с авокадо и оризово
мляко 500 мл

Тонизиращ душ гел
с драконов плод и
макадамия 500 мл

Освежаващ душ гел
с лимонова трева и
ванилия 500 мл

код 84101

код 84102

код 84103

990 лв.

990 лв.

990 лв.

Нежно почиства, успокоява и овлажнява кожата. Екстрактът от авокадо,
в комбинация с хидратиращото
оризово мляко, омекотяват и регенерират кожата. Убедителен и
деликатен аромат, атмосфера на
екзотична мистерия, донесена от
вятъра на Мексико - родината на
370 авокадото.

Почиства, тонизира и подхранва
кожата. Екстракът от питая или
екзотичното растения, познато още
като драконов плод, дава на кожата
енергия, сила и блясък. Маслото от
макадамия, оставя приятно усещане
за мекота и комфорт. Вдъхновяващ
аромат, пълен с енергия на красива
атмосфера с австралийски характер.

Душ гелът с лимонова трева и
ванилия чудесно почиства и
овлажнява кожата. Романтичните
съставки екстракт от ванилия
и етерично масло от лимонова
трева, оставят кожата нежна и
привлекателна. Вълнуващите аромати са идеален завършек на тази
индийска приказка.

Енергизиращ душ
гел с мандарина и
авапухи 500 мл

Хидратиращ душ
гел с маракуя и
магнолия 500 мл
код 84105

код 84106

990 лв.

990 лв.
Идеално почиства и омекотява кожата, без да я изсушава,
като подобрява нейната здравина. Екстрактите от
мандарина и авапухи (див хавайски джинджифил)
енергизират кожата и я оставят мека и свежа. Комплексът
от витамини и масла я укрепва и подоб-рява нейната
хидратация. Ароматът е хавайски летен.

Омекотяващ душ
гел с пъпеш и
лимон 500 мл

Душ гел с карамел
и круша 500 мл

код 84107

код 84108

990 лв.

990 лв.

Нежно почиства кожата, а екст-рактите от пъпеш
и лимон се грижат тя да остане гладка и мека.
Комплексът от витамини и масла, с помощта на
маслото от жожоба подобряват нейната здравина и
еластичност. С приятен, свеж и тонизиращ аромат.

Нежно почиства и тонизира кожата. Екстрактът от
круша в комбинация с масло от макадамия оставя
кожата кадифена на допир. Подарете си вкусен аромат,
сладък като сочна круша, заоби-колен от топъл карамел
- прекрасен аромат, който ви доставя удоволствие и
подобрява настроението ви за цял ден.
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Идеално почиства и тонизира кожата, придавайки
й допълнителна гладкост. Екстрактите от маракуя
и магнолия поддържат красотата и свежестта на
кожата. Комплексът от витамини и масла, заедно
с хидратиращо масло от шеа, подобряват нейната
плътност и еластичност. Ароматът е свеж и екзотичен.

Хидратиращ душ гел
с алое вера - 250 мл
Специална формула за гладка и хиратирана кожа
с 20% алое вера и соли от Мъртво море!

20%

Грижа за тялото

код 92004

Активни съставки: алое вера
гел, соли от Мъртво море. С
тенсиоактиви от растителен
произход. Не съдържа: парабени, SLES и SLS. Деликатно
парфюмиран, без алергени.
Дерматологично тестван.

1690 лв.

Действие: Деликатен душ гел с
кремообразна
формула,
идеален
за употреба от цялото семейство.
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 изсушават
и дразнят кожата. Солите от Мъртво
море реминерализират кожата на
тялото, като я оставят свежа и гладка.

Лосион за тяло
с бадемово масло - 200 мл
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1890 лв.

код 92092

Крем-масло за тяло с маслина
и карите (шеа) - 250 мл
Активни съставки: масло от маслина, масло от карите (шеа), урея.
Действие: За тяло – подходящ за
всеки тип кожа. За подхранване,
омекотяване и хидратиране на
кожата. Забавя процесите на
стареене и отпускане на кожата.
Особено подходящо за зоната на
деколтето и раменете.
код 51312

1790 лв.

Лосион за тяло
с арганово масло - 200 мл
код 92057

1890 лв.

Активни съставки на лосионите:
арганово
масло/бадемово
масло,
витамин Е. Не съдържат SLES, SLS, PEG,
силикони, парабени, алкохол, оцветители.
Деликатно ароматизиран, без алергени.
Действие на лосионите: Подхранват
и защитават кожата на тялото без да я
омазняват.
Начин на употреба: Нанасят се сутрин
и/или вечер на чиста кожа на тялото с
леки масажни движения.

Ексфолиант за тяло
с арганово масло и смокиня - 300 мл

1990 лв.

Съдържа натурални солни и захарни кристали.
Аргановото масло има свойството да овлажнява и
подхранва кожата, като й помага да запази своята
младост, изпълвайки я с жизненост и енергия.
Екстрактът от смокиня й придава мека, кадифена
гладкост.

Масло за тяло
с арганово масло и смокиня - 200 мл

Масло за тяло с масло от карите
и зелено кафе - 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.

Екзотичното масло от шеа
омекотява,
овлажнява,
подхранва и регенерира
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.

код 86334

1650 лв.

код 86331

1650 лв.
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код 86322

Vis Plantis Серия за тяло със секрет от охлюв
Овлажняващ лосион за тяло със секрет от охлюв 400 мл
Бързо и ефективно облекчава суха, груба, лющеща се и чувствителна кожа, лишена от
мекота и елатичност.

код 84213

1650 лв.

За красива кожа, добре хидратирана и с елегантен аромат, постигната благодарение на
този иновативен, богат лосион с въздействие въз основа на филтрат от секрет на охлюв
Poly-Helixan 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, като създава
защитен слой върху нея, като не пропуска влагата от нея да се изпари, но в същото време
пропуска въздух, за да може тя да диша. Едно от най-новите открития в козметологията
с много широк спектър от клинично доказан ефект. Допълнителни активни съставки,
които въздействат благоприятно на кожата: масло от макадамия, масло от шеа, натриев
хиалуронат, пантенол, екстракт от зелен чай, глицерин, витамин Е; аромати,
без алергени. Не съдържа парабени, оцветители и PEG.

Грижа за тялото

Подмладяващ лосион за тяло със секрет от охлюв 400 мл
Бързо и ефективно облекчава суха, груба, лющеща се и чувствителна
кожа, лишена от мекота и елатичност. За красива кожа, подмладена,
хидратирана и с елегантен аромат, постигната благодарение на този
иновативен, богат лосион с въздействие въз основа на филтрат от секрет
на охлюв Poly-Helixan от вида Helix Aspersa, който подмладява кожата по
най-различни начини (виж текста по-горе).

код 84214
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1650 лв.

Подхранващ лосион за тяло със секрет от охлюв 400 мл
Подпомага липидното подновяване на кожата, осигурява по-добър синтез на колаген и
еластин, подобрява плътността на кожата. За еластична, мека и жизнена кожа с аромат
на роза, постигната благодарение на този иновативен, богат лосион с въздействие
въз основа на филтрат от секрет на охлюв Poly-Helixan от вида Helix Aspersa, който
подмладява кожата по най-различни начини (виж текста по-горе).

Антицелулитен лосион за тяло със секрет от охлюв 400 мл

код 84216

1650 лв.

1990 лв.

Body3 ComplexTM - специфична комбинация от непреработено природно масло от шеа,
екстракт от семена на авокадо и бентонит, с тройно действие върху: целулит, стрии и липсата
на стегнатост. Има локализиран отслабващ ефект, ускорява намаляването на мастната тъкан,
намалява портокаловата кожа. Печели Награда за иновации през 2012 г. на панаир в Банкок.
Филтратът от секрет на охлюв Poly-Helixan - 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.
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код 84215

Многофункционалнa подкрепа за превенция и намаляване на признаците на целулит, стрии
и отпуснатост на кожата. Изследванията показват намаляване на целулита с 35% средно
след 4 седмици на приложение. Намаляването на мазнините благоприятно моделира цялото
тяло и подобрява контура му. Подходящ за всяка възраст и всеки тип кожа. Съдържа Body3
ComplexTM и Poly-Helixan, масло от шеа, масло от памук, масло от авокадо, витамин Е,
пантенол; аромати, без алергени. Не съдържа парабени, оцветители и PEG. За хубава и елегантна
фигура при режими на отслабване и антицелулитни процедури, отговаря на очакванията на
жените с прекомерна мастна тъкан и симптоми на целулит, стрии и отпуснатост на кожата.
Начин на употреба: Енергично втривайте в кожата, където има целулит и излишни мазнини
по тялото. За най-добри резултати използвайте редовно сутрин и вечер. За по-ефективно
проникване на съставките, се препоръчва да се използва периодично ексфолиант за тяло.

Златно масло Арган 3 в 1 - за лице, тяло и коса -150 мл
Аргановото масло, едно от най-ценните масла в света, известно като „Златото на Мароко“,
е постигнало забележително признание в съвременните медицина и козметология.
Скъпоценното арганово масло разкрасява, обновява и регенерира Вашите лице, тяло и
коса. Нежно подсилва и възстановява здравословния блясък и нормалното състояние
на косата и тялото. Отлични резултати има и при третиране на чупливи нокти и кожата
около тях. Използва се успешно при стрии и белези, като намалява тяхната видимост и
подобрява качеството на кожата.
Ефектът е: мека като коприна кожа и блестяща коса.
код 91220

2990 лв.

Начин на употреба на златните масла:
ТЯЛО: с помощта на помпата впръскайте маслото върху дланите си и
нанесете върху влажна или суха кожа.
ЛИЦЕ: сложете малко от маслото на ръката си и нанесете на лицето си.
КОСА: сложете малко от маслото на ръката си и нанесете на връхчетата
на косата си. Може да се нанася върху суха или влажна коса.

Грижа за тялото

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

код 91221
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2990 лв.

Маслото от авокадо - така нареченото „зелено злато“ е истински еликсир на красотата за
Вашите лице, тяло и коса. В него има високо количество на витамини А, С, D и Е, и хлорофил,
който дава зеления цвят на растенията. Тези съставки имат уникални aнтиоксидантни
свойства - неутрализират свободните радикали, като по този начин предотвратяват
стареенето на кожата.
Маслото от авокадо е богато и на мастни киселини Омега-3 и Омега-9, които спомагат
за поддържането на добра хидратация на кожата, еластичност и устойчивост на външни
фактори. Композицията от подхранващи съставки хидратира, регенерира и изглажда
кожата, подобрявайки еластичността й. Маслото нежно подсилва и възстановява
здравословния блясък и нормалното състояние на косата и тялото.
Ефектът е: добре хидратирана кожа и лъскава коса.

Интимна хигиена

За здраве и свежест!
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Нормализиращ интимен гел
с невен и чаено дърво - 370 мл
С естествено рН, идентично с рН на интимните части на тялото!
Действие: Нежна грижа за ежедневна интимна хигиена с усещане за комфорт

код 86402

790 лв.

и свежест. Интимният гел има нормализиращ ефект за комфорта на интимните
част, благодарение на екстрактите от чаено дърво и невен, които са известни
с противовъзпалителните и антимикотичните си свойства. Алантоинът
подпомага възстановяването на лигавицата.

Интимен гел с лайка и алое –
за чувствителна кожа - 370 мл
С естествено рН, идентично с рН на интимните части на тялото!
код 86401

Интимна хигиена

790 лв.

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

Успокояващ интимен гел
с градински чай и алантоин - 370 мл
С естествено рН, идентично с рН на интимните части на тялото!
код 86403

790 лв.
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Действие: Нежна грижа за ежедневна интимна хигиена с усещане за комфорт

и свежест. Екстрактът от градински чай има свойството да намалява
възпаленията, а алантоинът подпомага възстановяването на лигавицата.

Интимен гел с алое вера 200 мл

20%

Специална формула за хигиена и свежест с 20% алое
вера, млечна киселина и екстракт от невен!
Активни съставки: алое вера гел, ектракт от невен, млечна
киселина, глицерин. С тенсиоактиви от растителен произход.
Не съдържа: парабени, SLES и SLS. Деликатно парфюмиран, без
алергени. Дерматологично тестван!
Действие: 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.

код 92005

Деликатни интимни кърпички
с алое вера - 12 броя

лв.

Комфорт и свежест навсякъде и във всеки период!

код 92096

990 лв.

Активни съставки: Новите интимни кърпички съдържат алое
вера, млечна киселина и невен.
Не съдържат: парабени, оцветители, минерални масла, PEG, SLS,
SLES. Деликатно ароматизирани, без алергени.
Действие: Произведени са от мека, гладка и плътна тъкан, 100%
биоразградима в тоалетните. Предлагат хигиена и комфорт и извън
дома, при пълно зачитане на физиологията на третираните зони,
без нужда от изплакване. Изключителните свойства на алоето,
използвано в голямо количество (20%), го правят деликатен
продукт, особено подходящ за почистване на външните лигавици
дори и по време на специални периоди (месечен цикъл, менопауза)
или при специални условия (басейн, плаж).
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Интимна хигиена

16
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GREEN PHARMACY PHARMA CARE - серия интимни гелове
с екстракт от дъбова кора и млечна киселина
Серията PHARMA CARE на Green Pharmacy се състои от 4 интимни гела с нежна формула. Всички продукти от линията съдържат екстракт
от дъбова кора, който има противовъзпалителни и антибактериални свойства, както и млечна киселина, която е с доказано действие за
възстановяването на киселинно-алкалния баланс в интимната област. Геловете подсилват функционирането на „добрата” бактериална
микрофлора, спомагат за поддържането й в естествено физиологично равновесие. Също така успокояват раздразненията, сърбежа и паренето.
След употреба оставят усещане за комфорт и свежест. Техният рН е около 5.2, в съответствие с рН на интимните зони. Всички гелове съдържат
пантенол и глицерин, които имат хидратиращо действие. Използваните аромати са без алергени, специално създадени за интимна хигиена.
Всички гелове не съдържат: сапуни, SLS, SLES, парабени, оцветители.

Интимна хигиена

Успокояващ интимен гел с млечна
киселина, дъбова кора и лайка - 300 мл

Екстрактът от лайка има защитни свойства,
успокоява възпаления и раздразнения,
подобрява възстановяването.
код 86404
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1490 лв.

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

Екстрактът от градински чай има свойството
да намалява възпаленията и раздразненията,
подобрявайки цялостната микрофлора.
код 86407

1490 лв.

GREEN PHARMACY PHARMA CARE - серия интимни гелове
с екстракт от дъбова кора и млечна киселина

Екстрактът от червена боровинка има естествени
антибактериални и противовъзпалителни
свойст-ва, п одобрява профилактиката на
пикочните пътища и повишава интимната
грижа.
код 86405

1490 лв.

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

Интимна хигиена

Защитен интимен гел с млечна киселина,
дъбова кора и червена боровинка – 300 мл

Екстрактът
от
чаено
дърво
има
антибактериално, антисептично, антивирусно
и антибактериално действие. Гелът успокоява
инфекции и възпаления, като подобрява
цялостното състояние.
код 86406

1490 лв.
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Иновативни, високотехнологични дамски превръзки SHUYA с
активен кислород, отрицателни йони и инфрачервени лъчи
За здраве и комфорт – защото всяка жена заслужава най-доброто в сферата на интимната хигиена!

Дневни дамски превръзки
SHUYA - 10 броя

Интимна хигиена

код 30901

1050 лв.

Нощни дамски превръзки
SHUYA - 8 броя

код 30902

1050 лв.

Състав: нетъкан текстил (памук), лента с анионен чип с активен кислород и
инфрачервено излъчване, въздушно пропусклив материал, свръхабсорбиращ
материал, вентилиращ най-долен слой, екстракт от мента и лавандула.
Действие: Активен кислород - увеличава значително въздушната
пропускливост и достъпа на кислород, като потиска развитието на бактерии.
Аниони – отстраняват бактериите, микробите и алергените, неутрализират
неприятните миризми. Имат противовъзпалителен и антибактериален ефект.
Инфрачервени лъчи – подобряват кръвообращението и обновяването на
клетките и по този начин подсилват имунната система.
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Ежедневни дамски
превръзки SHUYA - 30 броя

код 30903

1250 лв.

Предназначение: 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. Всяка опаковка съдържа вагинална
карта – тест за самодиагностика на pH в интимната област на жената.

12 важни причини да изберете SHUYA!

Интимна хигиена

Патентованата лентичка съдържа аниони – 6100 отрицателни йони на куб.см – най-висока концентрация в хигиенни
продукти.
Патентованата лентичка съдържа активен кислород – отделя равномерно кислород за дълготраен антибактериален
ефект.
Патентованата лентичка съдържа инфрачервени лъчи – подобрява кръвообращението, усвояването на кислород,
подсилва метаболизма.
Патентованата лентичка съдържа екстракт от мента и лавандула – неутрализира неприятните миризми и придава
чувство на свежест.
Патентован слой за насочване на течението и поддържане на суха повърхност в близост до кожата.
Притежават изключително висока степен на абсорбиране.
Специален слой с дишащ ефект.
Притежават специална залепваща лента за сигурност и комфорт, като е лепилото и на хранителна основа, не е токсично
и не оставя следи.
Използван е чист и мек памучен материал - нерециклиран, без избелване, без хлор. Биоразградим.
Всяка опаковка съдържа вагинална карта – тест за самодиагностика на pH в интимната област на жената.
Опаковка от алуминиево фолио, устойчиво на влага, плесен и бактерии.
Всяка превръзка е индивидуално пакетирана в екологична опаковка.
Знаете ли, че …
По данни на Световната Здравна Организация:
80% от жените по света страдат от различни форми на женски заболявания,
като 62% от тях са предизвикани от използването на некачествени дамски превръзки.
75% от жените имат неприятни усещания по време на месечния си цикъл – дразнене, болка, парене и т.н.
Голяма част от дамските превръзки са направени от рециклирани материали или са избелени допълнително.
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За найпрекрасната
усмивка!
Четки за зъби с нано частици
и СПЕЦИАЛНА СИСТЕМА на влакната
DUAL BRISTLE SYSTEM
Специалната система Dual Bristle System (система
с 2 вида влакна) и уникалната почистваща U-образна
форма на четката премахват плаката от зъбите.

Устна хигиена

За разлика от обикновените четки за зъби, тази форма
на влакната увеличава многократно възможността
да се достигне до всички зони в устната кухина,
включително до най-малките отвори между зъбите.
Дългите влакна са тънки и меки. Те лесно
проникват по-дълбоко между зъбите и ефективно
премахват не само бактериите и плаката по линията
на венците, но и под нея.
Късите влакна са заоблени и по-твърди. Те добре
почистват повърхността на зъбите, но са нежни към
тях и венците. Краят им е полиран и благодарение на
това не нараняват лигавицата в устната кухинa.
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ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ С НАНО ЗЛАТО, НАНО СРЕБРО ИЛИ НАНО НЕФРИТ

Чрез най-съвременни нанотехнологии, златото, среброто и нефрита, добавени към влакната в четката за зъби,
спират размножаването на бактериите и придават приятен аромат.
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890 лв.

код 90122

код 90121

код 90120

СПЕЦИАЛНА СИСТЕМА DUAL BRISTLE SYSTEM

код 90123

Дълги влакна: тънки и меки.
Дългите влакна са отлични при премахването на плаката около
венците, дълбоко между зъбите, по повърхността на кътниците
и на други трудно достъпни места. Освен това, дългите влакна
стимулират и масажират венците и помагат за цялостното им
почистване.
Къси влакна: заоблени и по-твърди.
Късите влакна са основна част от уникалната U-образна форма на
четката и са проектирани така, че да премахват петна и да полират
зъбите.

Ефекти от нано златото:
мощно антибактериално действие,
успокоява, детоксикира и почиства,
подпомага при невралгия.
Ефекти от нано среброто:
мощно антибактериално действие,
детоксикира,
регенерира клетките и повишава
локалния имунитет.
Ефекти от нано нефрита:
мощно антибактериално действие,
полезно инфрачервено излъчване.

СПЕЦИАЛНА „U” ФОРМА
Уникалната почистваща U-образна форма на
четката премахва плаката от зъбите. За разлика от
обикновените четки за зъби, тази форма на влакната
увеличава многократно възможността да се достигне
до всички зони в устната кухина, включително до наймалките отвори между зъбите.
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Устна хигиена
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ИЗБЕЛВА ЗЪБИТЕ И ОСВЕЖАВА УСТНАТА КУХИНА!

Dr.Silver паста за зъби Black&White - 75 мл
Революционна паста за здрави и бели зъби!

Сребърни йони | Активен въглен | Алое вера
Кокосово масло | Масло от мента
Без съдържание на флуорид, захар, парабени,
вредни оцветители и подсладители!

Устна хигиена

Пастата за зъби Dr.Silver BLACK&WHITE е натурален продукт с иновативни
ингредиенти: сребърни йони, активен въглен, екстракт от алое и кокосово
масло. Почиства, освежава и избелва зъбите. Предпазва от кариеси и зъбна
плака, заздравява венците. Гарантира комплексна грижа за зъбите и устната
кухина. Не съдържа флуорид, захар, парабени.

код 90160
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890 лв.

Сребърните йони имат антибактериално и регенериращо действие.
Отстраняват вредните микроорганизми в устната кухина, премахват лошия дъх,
съдействат за профилактика на зъбния камък.
Активният въглен ефективно и нежно почиства зъбите от плаката и устната
кухина.
Алое Вера действа противовъзпалително, регенеративно и освежаващо върху
венците и лигавицата на устната кухина.
Маслото от мента убива анаеробните бактерии в устата и помага срещу
заболяванията на венците. Допринася за свежия дъх.
Кокосовото масло има антимикробно и противогъбично действие, а
същевременнно възстановява лигавицата на устната кухина.

Иновативна паста за зъби Dr.Silver ROSE & HERBS - 75 мл
Натурален продукт с иновативни съставки!

Розово масло | Алое вера | Сребърни йони | Масло от мента
Активни съставки: розово масло (органична розова вода висока концентрация на
розово масло); алое вера; масло от мента; сребрни йони.
Не съдържа флуорид, захар и парабени.
Действие:
Освежава, почиства и енергизира.
Предпазва от кариеси и зъбна плака и заздравява венците.
Уникалната сила на сребърните йони в пастата за зъби Dr. Silver гарантира
антибактериалното и регенеративно действие. Отстранява вредните микроорганизми
в устната кухина, премахва лошия дъх и съдейства за профилактика на зъбния камък.
Розовото масло действа действа успокояващо при раздразнения в устната кухина,
добавя релаксиращо и антистресово действие и приятен натурален аромат.
Алое Вера действа противовъзпалително, регенеративно и освежаващо върху венците
и лигавицата на устната кухина.
Маслото от мента убива анаеробните бактерии в устата и помага срещу заболяванията
на венците. Допринася за свежия дъх.

код 90150

Устна хигиена

На цена без конкуренция.

890 лв.
387

Dr.Silver HOMEOPATHY - 75 мл

Революционна паста за здрави и бели зъби
с хомеопатична формула и активни сребърни йони!

Сребърни йони | Лимон | Ксилитол

С вкус на лимон! Без съдържание на мента, флуорид, захар,
парабени, SLS, вредни оцветители и подсладители!

Пастата за зъби Dr.Silver HOMEOPATHY е натурален продукт с иновативни
ингредиенти. Почиства, заздравява и избелва. Гарантира комплексна грижа за зъбите
и устната кухина. Специално разработена за хора, които водят природосъобразен
начин на живот или приемат хомеопатични продукти. Не съдържа вредни химически
компоненти, изкуствени оцветители или аромати, които биха повлияли негативно на
чувствителни или склонни към алергии организми.
Сребърните йони имат антибактериално и регенериращо действие. Отстраняват
вредните микроорганизми в устната кухина, премахват лошия дъх, съдействат за
профилактика на зъбния камък. Екстрактът от лимон придава прекрасен вкус и
наред със содата добавя избелващо действие. Съдържащият се ксилитол е натурален
растителен продукт, който предпазва зъбите от развитие на кариеси и натрупване на
плака. Предотвратява развитието на бактерии и възпалителни процеси.

Устна хигиена

10 важни причини да изберете Dr.Silver HOMEOPATHY?

код 90200
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690 лв.

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

Иновативна паста за зъби Dr.Silver - 75 мл
За да можете отново да захапвате силно!

Алое вера | Сребърни йони | Хималайска сол
Активни съставки: Алое вера, сребърни йони, хималайска сол.
Действие: Алое Вера има противовъзпалително, регенеративно и освежаващо действие
върху венците, гърлото и лигавицата на устната кухина. Хималайската сол предпазва
устната кухина от ранички, прави зъбите по-здрави и защитава венците от възпаления.
Освен това, реминерализира зъбният емайл, предпазва от кариес, освежава дъха и има
избелващо действие.
Уникалната сила на сребърните йони в пастата за зъби Dr.Silver се изразява в
антибактериалното и регенеративно действие. Отстранява вредните микроорганизми
в устната кухина, премахва лошия дъх и съдейства за профилактика на зъбния камък.

13 важни причини, за да изберете иновативната паста за зъби Dr.Silver:

650 лв.

Устна хигиена

код 90100

Първата в света с този уникален състав.
Почиства и дезинфекцира устната кухина, венците и зъбите.
Противовъзпалително и заздравяващо венците действие.
Неутрализира киселините в плаките.
Избелва зъбите.
Създава дълготраен защитен слой.
Реминерализира зъбния емайл.
Освежава дъха.
Със свеж вкус на сладка мента.
Не съдържа флуор.
Икономична употреба.
Дезинфекцира четката за зъби.
На цена без конкуренция.
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Алое вера гел-паста за чувствителни зъби - 75 мл
30%

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус на мента!
96% натурални съставки за здрави зъби и защитени венци!

Активни съставки: 96% натурални съставки - алое вера, есцин, ехинацея, силиций, масло

от чаено дърво, ксилитол и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS, алергени, парабени и
глутен. С контролирана абразивност, не уврежда зъбния емайл. Клинично тествана.
Действие: Алое вера гел-паста за чувствителни зъби е деликатен гел със свеж вкус,
който комбинира успокояващото действие на алое вера, присъстващо във формулата
в количество 30%, и на стягащото действие на есцин, а за здрави венци подпомага и
антисептичното действие на ехинацеята и на маслото от чаено дърво. Ментолът освежава
устната кухина. Силицият играе ролята на природен избелител, а ксилитолът – предпазва
от плаката.
код 92023

10

90

лв.

Начин на употреба: Използвана редовно, почиствайки правилно зъбите в продължение поне на
една минута, помага за предпазване от смущения на венците и от прекомерната чувствителност на
зъбите. Предпазва от кариес и зъбна плака, осигурявайки свеж дъх.

Алое вера гел-паста за зъби с избелващо действие - 75 мл
30%

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус на мента!
96% натурални съставки за здрави и бели зъби!

Устна хигиена

Активни съставки: 96% натурални съставки – алое вера, арника, салвия, силиций, масло

код 92025
390

1090 лв.

от чаено дърво, исландски лишей, ксилитол и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS,
алергени, парабени и глутен. С контролирана абразивност, не уврежда зъбния емайл.
Клинично тествана.
Действие: Алое вера гел-паста за зъби с избелващо действие е деликатен гел със
свеж вкус, който комбинира успокояващото действие на алое вера, присъстващо във
формулата в количество 30% и силицият, който притежава естествено избелващо действие.
Успокояващо действие имат и: арниката и исландския лишей. За здрави венци подпомага и
антисептичното действие на салвията и маслото от чаено дърво. Ментолът освежава устната
кухина, а ксилитолът – предпазва от плаката.
Начин на употреба: Използвана редовно, почиствайки правилно зъбите в продължение поне
на една минута, помага за предпазване на зъбите от петна и избледняване, предизвикани от
напитки и цигари. Предоставя адекватна защита срещу кариес и зъбна плака, осигурявайки
свеж дъх.

Алое вера гел-паста за зъби с тройно действие - 75 мл
30%

код 92024

1090 лв.

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус на мента!
97% натурални съставки за здрави зъби, защитени венци и свеж дъх!
Активни съставки: 97% натурални съставки - алое вера, есцин, Q10, силиций, масло от чаено
дърво, ксилитол и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS, алергени, парабени и глутен. С
контролирана абразивност, не уврежда зъбния емайл. Клинично тествана.
Действие: Алое вера гел-паста с тройно действие е деликатен гел със свеж вкус, който
предпазва зъбите от кариес, плака и зъбен камък, като комбинира успокояващото действие
на алое вера, присъстващо във формулата в количество 30%, и стягащото действие на есцин.
За здрави венци подпомага и антисептичното действие на маслото от чаено дърво. Коензим
Q10 – защитава венците. Ментолът освежава устната кухина. Силицият играе ролята на
природен избелител, а ксилитолът – предпазва от плаката.
Начин на употреба: Използвана редовно, почиствайки правилно зъбите в продължение
поне на една минута, помага за предпазване от смущения на венците и от прекомерната
чувствителност на зъбите. Предпазва от кариес и зъбна плака, осигурявайки свеж дъх.

Алое вера гел-паста за зъби с активен въглен - 75 мл
96% натурални съставки! Нова и модерна формула!
Фантастичен ефект благодарение на уникалния състав.

код 92114

Устна хигиена

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

1390 лв.
391

Балсам за устни с арганово масло - 5,5 мл
99%натурални
съставки

С 99,1% натурални съставки!

Активни съставки: арганово масло, витамин Е.
Не съдържа силикони, парабени, минерални масла, тестван за никел. Деликатно
ароматизиран, без алергени.

код 92058

990 лв.

Действие: Специално създаден за предпазване на нежната кожа на устните
- покрива ги с много нежен защитен воал. Подхранва кожата в дълбочина,
защитава я от стареене, замръзване, слънчево изгаряне или дехидратация.

Стик-балсам за устни с алое вера - 5,5 мл

Устна хигиена

Защитен и успокояващ балсам с 20% алое вера, витамин Е и масло от жожоба!

код 92006
392

990 лв.

Активни съставки: алое вера гел, пчелен восък, рициново масло, масло от
жожоба, витамин Е, ментово масло. 100% природни съставки – тестван за
никел. Не съдържа парабени, парафинни масла, силикон, глутен. Деликатно
ароматизиран, без алергени. Дерматологично тестван.
Действие: Това е мек и плътен стик, който обгръща устните с много деликатен
защитен слой. Алое вера, 100 % чист, съдържащ се в големи количества (20%) във
формулата,защитава и придава мекота на кожата на устните. Маслото от жожоба
осигурява мекота и хидратиране, витамин Е предпазва устните от стареене. Алое
стик за устни през студения сезон защитава устните от агресивното действие
на студа, а през топлия сезон предотвратява прекомерното дехидратиране,
дължащо се на слънцето и на вятъра.

Алое вера вода за уста с тройно действие

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус на мента!
93% натурални съставки за здрави зъби, защитени венци и свеж дъх!

30%
Активни съставки: 97% натурални съставки - алое вера, слез, грейпфрут, азиатска

500 мл

код 92026

1590 лв.

250 мл

код 92113

990 лв.

Устна хигиена

центела, масло от чаено дърво, исландски лишей, ксилитол и ментол. Не съдържа:
захарин, флуор, SLS, алергени, парабени и глутен. Не съдържа алкохол. Клинично
тествана.
Действие: Алое вера вода за уста с тройно действие е със свеж вкус, комбинира
успокояващото действие на алое вера, присъстващо във формулата в количество 30%,
на слеза и на исландския лишей, а намаляването на бактериалното размножаване
е гарантирано от етеричното масло на чаеното дърво и екстракта от грейпфрут.
Ксилитолът намалява киселинността на устната кухина и се бори с размножаването на
бактериите, отговорни за образуването на плаката и на кариеса. Ментолът освежава
устната кухина. Азиатската центела има възстановяващо и оздравяващо действие.
Начин на употреба: Използвана редовно, предпазва зъбите от кариес, зъбна плака и
прекомерна чувствителност, подпомага грижата за здрави венци и осигурява свеж
дъх. Напълнете дозаторната капачка. Изплакнете старателно устата за 30 секунди и
изплюйте.

393

За красиви и нежни ръце и стъпала!
10%

код 92007

590 лв.

Алое вера натурален сапун - 100 г
100% растителен с 10% алое вера
за здрава и сияйна кожа!
Активни съставки: 10% алое вера, глицерин на 100%
растителна основа. Не съдържа SLS, SLES, алергени и
оцветители. Дерматологично тестван!
Действие: Деликатен сапун за ежедневно почистване на
кожата. Образува мека пяна, която почиства и хидратира
кожата на лицето, на ръцете и на тялото. Неговата 100%
растителна основа е деликатно парфюмирана, без
алергени. Алое вера, съдържащо се в големи количества
(10%), хидратира, успокоява и възстановява баланса на
кожата на лицето, на ръцете и на тялото.

Грижа за ръцете и краката

Натурален сапун с арганово масло - 100 г
100% растителен произход!

Активни съставки: арганово масло. 100% растителен
произход. Не съдържа SLES, SLS, оцветители. Деликатно
ароматизиран, без алергени.
Действие: Деликатен сапун за ежедневно почистване на
кожата. Образува мека пяна, която почиства и хидратира
кожата на ръцете.
код 92059
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590 лв.

Течните сапуни на Green Pharmacy - първата
стъпка към хидратирана, мека и ароматна кожа
на ръцете всеки ден. Нежните и гъсти билкови
сапуни почистват и се грижат за кожата
ръцете. Естественoто pH, индентично с pH на
кожата прави течния сапун перфектна грижа
дори за суха, раздразнена и чувствителна
кожа. Предпазват кожата от изсушаване.
Необходимо е съвсем малко количество.

Течен сапун с жълтениче - за хидратиране
и успокояване на раздразнения - 465 мл

код 86503

Течен сапун с лайка за регенериране и успокоение - 465 мл

790 лв.

Екстрактът от жълтениче има дезинфектиращ ефект, успокоява
раздразненията и заедно с глицерина действат хидратиращо.

код 86504

790 лв.

Регенериращ и успокояващ течен сапун от лайка.
Гъстият гел почиства и подхранва ръцете. Идеален
е дори за суха, раздразнена и чувствителна кожа,
като я предпазва от изсушаване. Лайката има
антисептично, регенериращо и успокояващо
действие.

код 86505

790 лв.

Подхранващ и подмладяващ течен сапун с облепиха. Гъстият
гел почиства и подхранва ръцете. Идеален е дори за суха,
раздразнена и чувствителна кожа, като я предпазва от
изсушаване. Облепихата е изключително богата на витамини,
на макро и микроелементи, има защитни и регенеративни
свойства, има антиоксидантни свойства, като предотвратява
стареенето на кожата.
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Грижа за ръцете

Течен сапун с облепиха за подмладяване и
подхранване - 465 мл

Тоалетните сапуни на Green Pharmacy - грижа за кожата на ръцете и тялото със сапуни, обогатени с
разнообразни активни съставки - билки и масла. Те нежно и ефективно почистват кожата, като оставят
приятен аромат. Нанесете на влажна кожа до образуването на пяна, а после изплакнете с вода.

Тоалетен сапун с мед от манука
и маслиново масло -100 г
Тоалетен сапун с годжи бери
Тоалетен сапун с моркови
50
код 86804
3
лв.
и бадемово масло -100 г
и тиквено масло -100 г
код 86803

код 86806

350 лв.

350 лв.

Тоалетен сапун с
дамаска роза и масло
от шеа -100 г

Грижа за ръцете

350 лв.

код 86802

Тоалетен сапун със
син ирис и арганово
масло -100 г

350 лв.
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код 86805

Тоалетен сапун с
лавандула и ленено
масло -100 г
код 86807

350 лв.

Тоалетен сапун
с върбинка, лайм и
маслиново масло 100 г
код 86801

350 лв.

Крем за ръце с арган - 75 мл
С 98% натурални съставки!

98%натурални
съставки
код 92111

1190 лв.

Активни съставки: масла от арган, шеа, фитокомплекс от соя, витамин Е и растителен
глицерин. Не съдържа PEG, силикони, парабени, петролни продукти, минерални
и парафинни масла, оцветители, SLES, SLS, източници на формалдехид. Деликатно
ароматизиран, без алергени. Дерматологично тестван.
Действие: Крем с мека текстура, който се абсорбира бързо, без да омазнява. При ежедневна
употреба противодейства на напукването на кожата и загубата на еластичност. Със защитен
и анти-ейдж ефект.

Крем за ръце с жожоба и уреа - 75 мл

С хидратиращ ефект за натоварени ръце!

код 50144

1250 лв.

Кремът предоставя ценна хидратация за напрегнати ръце, придавайки нежност и еластичност
на кожата. Маслото от жожоба не случайно е наречено „течното злато на пустинята“ – има
изключително въздействие върху кожата – подхранва и хидратира, омекотява и тонизира,
регенерира и подмладява кожата. Уреата също има хидратиращо действие. Подхранващата
формула предпазва ръцете и ноктите от изсушаване. Кремът придава на кожата мекота и е
идеален за ежедневна употреба.

Крем за ръце с макадамия - 250 мл
Старинна рецепта, съдържаща ценни съставки за грижа за кожата!

код 51351

1790 лв.

Действие: Кремът възстановява жизнеността на кожата на ръцете като я прави
мека, еластична и й придава сияен вид. Маслото от макадамия (Австралийският
орех) притежава успокояващо, омекотяващо, антибактериално и антиоксидантно
действие. Масло от шеа е богато на незаменимите за кожата витамин А, Е и мастни
киселини. Глицеринът и уреата са с много силно омекотяващо и подхранващо
действие. Благодарение на тях подпомага сухата кожа на ръцете да стане кадифено
мека и еластична. Попива бързо.
Начин на употреба: Нанася се върху чиста и суха кожа на ръцете няколко пъти на ден.
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Активни съставки: масла макадамия и шеа, уреа и глицерин.

Билкови кремове за ръце и нокти 100 мл
Кремовете за ръце и нокти с билки на Green Pharmacy се абсорбират добре от кожата и ноктите, попиват бързо и действат
ефективно, възстановяват мекотата и гладкостта на кожата, без да създават усещане за омазняване. Всички кремове
съдържат: глицерин, бял пчелен восък, ланолин, хамамелис, пантенол, тиамин (вит.В1), арника, биотин, хидролизиран
кератин, алантоин.
Алантоинът улеснява заздравяването на нараняванията по епидермиса, има противовъзпалителни свойства, успокоява, хидратира
и омекотява кожата. Това се подсилва от растителния мултивитаминен комплекс, като кератинът и витамин B укрепват нокътната
плочка и я предпазват от начупване и разслояване. Глицеринът овлажнява и тонизира кожата. Според предназначението си имат
различна основна активна съставка. Нежно се втриват в кожата и ноктите след всяко измиване на ръцете. Защитават кожата от
вредни външни фактори.

Грижа за ръцете

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

код 86511

550 лв.

Екстрактът от алое вера от векове е известен
с доброто си въздействие върху кожата:
регенериращо, омекотяващо, успокояващо,
тонизиращо и укрепващо, като същевременно
я хидратира в дълбочина.
398

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

код 86512

550 лв.

Екстрактът от жълтениче от древността е известен
с доброто си въздействие върху кожата: подпомага
за отстраняването на кожни дефекти и има
бактерицидни свойства.

код 86513

550 лв.

Маслиновото масло, ценено от
поко-ления наред, е изключително
богат естествен компонент, който
подхранва и регенерира кожата.

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

код 86515

550 лв.

Благородното
розово
масло
е
изключително богато на естествени
подхранващи съставки за перфектно
регенериране и овлажняване на кожата.

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

код 86514

550 лв.

Екстрактът от лайка предлага
лечебната сила на слънцето и
земята, успокоява и омекотява,
подхранва и регенерира кожата.

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

код 86516

Грижа за ръцете

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

550 лв.

«Течното злато на Мароко» аргановото масло има свойството да
овлажнява и подхранва кожата, като
й помага да запази своята младост,
изпълвайки я с жизненост и енергия.
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Крем “Меки крака” - 75 мл

Грижа за краката

С урея и алантоин! Подходящ за диабетици!
Кремът поддържа кожата на крака с напукани стъпала, предотвратява нови нацепвания,
подходящ за диабетици. Осигурява интензивна хидратация за груби, сухи и напукани пети.
Богатата формула с 10% урея и алантоин прави напуканата кожа отново мека и гладка и
й връща еластичността. Има успокояващ ефект и по този начин намалява неприятното
усещане за напрежение при сухи, претоварени крака. Редовната употреба намалява
грапавите и сухи участъци, като по този начин предотвратява дълбоко напукване на
кожата.
Кремът е с неутрално pH - поддържа естествения процес на регенерация на кожата и е
подходящ за диабетици.
Начин на употреба: Най-добре е да се използва преди лягане - така веществата за
интензивна грижа могат да хидратират сухите и груби кожни участъци дълготрайно и
ефективно.
Да не се използва при открити рани или възпалена кожа.
код 50145
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1850 лв.

Балсам за стъпала - 250 мл

Специална грижа за уморени стъпала!
Активни съставки: масло от евкалипт, ментол, камфор, глицерин и уреа. Без
парабени.

1190 лв.

Действие: Освежава и възстановява уморените стъпала, благодарение на билките.

250 мл

Балсам за втвърдена кожа

код 51301

1090 лв.

Същевременно омекотява кожата. Най-добър ефект се постига при масаж на стъпалата
един или два пъти дневно.

За копринено мека кожа!

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

500 мл
код 51311

1590 лв.
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код 51302

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

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

код 86601

550 лв.

Активни съставки: алфа-хидрокси киселина, кедрово масло, уреа, глицерин, ланолин, алантоин,
ментол, лайка, салицилова киселина, бяла ела, розмарин, бета-каротин, алое вера.
Действие: Омекотява, регенерира и хидратира грубата и суха кожа, улеснява отделянето на
мъртвите клетки. При редовна употреба мазолите и втвърдените участъци изтъняват и изчезват,
като се предотвратява новото им появяване. Кедровото масло, богато на витамин Е, ускорява
заздравяването на ранички и възпаления. Стъпалата стават меки, гладки, ароматни и освежени.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер върху почистена и изсушена кожа на стъпалата,
особено на местата с мазоли и удебелявания. Масажира се нежно. Добре е да се комбинира с
ексфолианта за крака.

Грижа за краката

Крем за крака с широколист живовляк и орехово масло при напукване - 75 мл
код 86602

550 лв.
402

Отличен крем за суха и напукана кожа на краката. Екстракът от широколист живовляк и алантоинът
улесняват възстановяването на кожата при рани и ожулвания. Ореховото масло, богато на витамин
Е, омекотява удебеления епидермис, действа противовъзпалително и успокояващо. Маслото
от чаено дърво и етерично масло от ела имат антисептично, противогъбично и релаксиращо
действие. Кремът предотвратява неприятната миризма и хидратира кожата.

Крем за крака с дъбова кора и жълтениче
при лоша миризма и изпотяване - 100 мл
код 86603

550 лв.

Дъбовата кора и екстрактът от жълтениче имат обезмирисяващи и антисептични
свойства. Препоръчва се особено след ползването на басейн или сауна. Подпомага
естествената защита на кожата към бактериални и гъбични инфекции. Намалява
прекомерното изпотяване, предпазва от неприятната миризма на крака. Маслото от
чаено дърво има бактерицидни и дезинфекционни свойства. Съдържа още орехово
масло, цинков оксид, уреа, пантенол, бяла ела, камфор, ментол, глицерин.

код 86604

550 лв.

Препоръчва се за хора, които работят в седнало или изправено
положение. Ефективно облекчава състоянието на уморените
крака, намалява подуването и усещането за парене. Екстрактът
от див кестен помага при разширени вени. Добавените
екстракти от хамамелис, арника и мента подобряват
кръвообращението. Съдържа още: глицерин, камфор, ментол,
пантенол, чаено дърво, бяла ела, биотин. Редовната употреба
на крема подобрява състоянието и комфорта на краката, тъй
като успокоява, овлажнява и подхранва.
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Крем за уморени крака с див кестен
и червени лозови листа - 100 мл

Дезодоранти и парфюми

Усещане
за свежест!
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Кристален дезодорант Victoria Bell’s

1190 лв.

Защо Victoria Bell’s Crystal Deodorant, а не обикновените дезодоранти?
Познатите ни досега дезодоранти са създадени на базата на различни алуминиеви съединения и изкуствено създадени химикали,
които проникват през кожата и имат доказано вредно въздействие върху човешкия организъм и могат да предизвикат алергии,
обриви, неразположение и др. Новият кристален Victoria Bell’s Crystal Deodorant е съставен от 100% безвредни за организма
натурални еко продукти - минерални соли и естествени антиоксиданти. Лесен е за носене и употреба, затова може да го ползвате
вкъщи, на работа, на парти, на път или докато спортувате. Освен това Victoria Bell’s Crystal Deodorant е и абсолютно безвреден за
околната среда и озоновия слой, защото не изпуска CO2 (за разлика от обикновените дезодоранти). В днешното все по-забързано,
продължително и напрегнато ежедневие всеки от нас се нуждае от все по-дълготрайна защита. Именно затова революционната
формула на Victoria Bell’s Crystal Deodorant Ви предпазва от неприятната миризма цели 24 часа. Оставате свежи и сигурни в себе си,
независимо къде сте и какво правите. Victoria Bell’s Crystal Deodorant ще Ви помогне да се справите и с друг неприятен за всички ни
проблем – следите от дeзoдорант по дрехите. С този кристален дезодорант завинаги ще забравите за тях, защото той никога няма
да остави каквото и да е петънце върху облеклото Ви!
Начин на ползване:

Victoria Bell’s Crystal Deodorant е лесен за употреба и съхранение. Намокрете го съвсем леко и нанесете върху кожата. За максимален
ефект се препоръчва използването на дезодоранта веднага след къпане – тогава се нанася на мократа кожа. Victoria Bell’s Crystal
Deodorant не изветрява, не губи качествата си, ако го забравите отворен и може без проблеми да стои в банята, без да се oвлажни!
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Дезодоранти и парфюми

код 906001

Погрешно е схващането, че телесната миризма се предизвиква от потта
и високите летни температури! Тя е вторичен продукт, който се получава
при взаимодействието на потта със специфичен вид кожна бактерия,
живееща навсякъде около нас.
Как действа Victoria Bell’s Crystal Deodorant?
Тъй като чрез потенето регулираме постоянната телесна температура и изхвърлянето
на токсините, не е здравословно да го спираме. Затова с Victoria Bell’s Crystal
Deodorant нанасяме защитен слой, без да запушваме порите, като по този начин
създаваме среда, невъзможна за проникването и развитието на бактерията и така
премахваме предпоставките за неприятна миризма по тялото и дрехите. Тъй като
природният кристал е без аромат, без притеснение може да го съчетаете с любимия
си парфюм. Освен че не позволява потта да се разлага, действа антибактерицидно и
предпазва от широка гама гъбични и кожно-алергични фактори. Може да се ползва
освен като дезодорант и за почистване на мазна кожа.

Алое вера Део РолOн - 50 мл

30%

За свеж аромат!

Активни съставки: алое вера. Не съдържа парабени, парафинни масла, SLS , SLES, алуминиев
хлорид, газ и алкохол. С лек унисекс аромат, без алергени.
Действие: Алое вера Део РолOн съдържа нова „интелигентна“ естествена молекула, която
прекъсва веригата на потта и предотвратява образуването на неприятна миризма, когато е
необходимо. Заедно с успокояващите свойства на алоето, прави продукта нежен освежител за
мъже и жени. Не оставя петна по дрехите.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа в зоната под мишниците.
код 92051

1490 лв.
Алое вера Део Стик - 50 мл

Дезодоранти и парфюми

30%

За свеж аромат!

Активни съставки: алое вера. Не съдържа парабени, парафинни масла, SLS , SLES, алуминиев
хлорид, газ и алкохол. С лек унисекс аромат, без алергени.
Действие: Алое вера Стик съдържа нова „интелигентна“ естествена молекула, която прекъсва
веригата на потта и предотвратява образуването на неприятна миризма, когато е необходимо.
Заедно с успокояващите свойства на алоето, прави продукта нежен освежител за мъже и жени.
Не оставя петна по дрехите.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа в зоната под мишниците.
код 92052
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1490 лв.

Ароматите на доброто самочувствие – перфектният избор!
Колекцията Urban Behaviour е създадена с изискване да предоставя 12 часово действие на парфюмните си композиции. Тя
е представена в специално разработен атрактивен дизайн и достига до вас с изключително високо качество и атрактивни цени!
Парфюмните композиции на Urban Behaviour Premium Collection са с висока концентрация на парфюмното масло, обезпечаващо
12-часовото действие:
• Женска серия – 22 % (parfum),
• Мъжка серия – 18 % (eau de parfum).
Парфюмните аромати се описват с музикална метафора като три набора от „парфюмни ноти“, което хармонира с „акордите“ на
парфюма. „Нотките“ се развиват с течение на времето, като първото впечатление за Вашия аромат дават „връхните нотки“, водещи до
„сърдечните нотки“, преливащи постепенно в „базисните нотки“. Информация за нотките на всеки един от парфюмите в колекцията
можете да получите от нашите представители.
Серията мъжки парфюми на Urban Behaviour Premium Collection е класифицирана в 4 различни групи (семейства):
Свежи, водни – включва „unisex” ароматите, както и свежите такива (бергамот, мандарин, грейпфрут, морски водорасли). Шипровосвежи – класически аромати, богати и трайни със свежи нотки – лимон, мента. Дървесни – с дървесни аромати, като сандалово
дърво, кедър, пачули, ветивер, дъбов мъх. Ориенталски – аромати от цитрусовите или цветните семейства, обогатени с ванилия,
мускус или сладки дървесни нотки и подправки.
Серията дамски парфюми на Urban Behaviour Premium Collection е класифицирана в 6 различни групи (семейства):
Цитрусови – включва „unisex” ароматите, както и свежите такива (лимон, бергамот, мандарин, грейпфрут). Цветните парфюми са
нй-голямата група и са разделени на подсемейства, обединяващи различните аромати на цветята и плодовете: Цветни-алдехидни
- алдехидите са химични вещества, които се използват да подсилят или придадат елегантна острота на парфюма. Те допринасят
за ретро звученето на някои парфюми, а различните видове алдехиди добавят някаква опушена, животинска, сапунена, пудрена,
полимерна, даже восъчна или гумена нотка на парфюмите. Цветни – акцентира се на определен цветен аромат в сърцето на
парфюма като теменужка, жасмин, роза, гардения или други. Цветно-плодови – цветен аромат, комбиниран с вкусни плодови нотки
в сърцето на парфюма – портокал, къпина, диня, череша. Шипрови – класически аромати, богати и трайни. Ориенталски – аромати
от цитрусовите или цветните семейства, обогатени с ванилия, мускус или сладки дървесни нотки.
Парфюмът е не само удоволствие за сетивата. Той ни помага да се изразим, да се утвърдим, да съблазняваме.Серията мъжки и женски
парфюми Urban Behaviour Premium Collection е създадена от екип от най-добрите френски парфюмеристи. Лабораториите, в които са
подбрани парфюмните композиции се намират в „Световната столица на парфюмите“ – френския град Грас.
Колекцията Urban Behaviour въплатява духа на динамичния начин на живот. Тя е създадена за хората, които имат забързано
ежедневие, но същевременно искат да се чувстват добре и да създават силно впечатление.
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Дезодоранти и парфюми

Urban Behaviour Parfums
Premium Collection For Men and Women

Urban Behaviour Parfums
Premium Collection For Men
18 % eau de parfum
Повече от 30 вдъхновяващи предложения!

50 мл
код 79_ _ _

Дезодоранти и парфюми

2990 лв.

100 мл
код 80_ _ _

4290 лв.
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Серията мъжки парфюми на Urban Behaviour Premium
Collection е предназначена за силните и чаровни мъже,
но също така и за спокойните и уравновесени мъже,
за известните и неизвестните, за добрите и лошите,
за мъжете на различна възраст, за изтънчените и
небрежните. Серията Urban Behaviour ще Ви даде
усещане за адреналин, решителност, действие, сила
и удоволствие до краен предел и винаги ще бъдете с
ярка индивидуалност!

Urban Behaviour Parfums
Premium Collection For Women
22 % parfum
Повече от 60 вдъхновяващи предложения!

код 79_ _ _50

2990 лв.

Дезодоранти и парфюми

50 мл

Серията дамски парфюми на Urban Behaviour Premium
Collection е предназначена за предизвикателните и
чаровни жени, но също така и за скромните и нежни
жени, за известните и неизвестните, за жените на
различна възраст, за изтънчените и небрежните.
Серията Urban Behaviour ще Ви даде усещане за
свежест, нежност, чувственост. Ще се усещате винаги
привлекателна и с ярка индивидуалност!

100 мл
код 806 _ _

4290 лв.
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Само
най-доброто
за вашиЯ дом
Иновации
Филтри за пречистване на вода
Уреди за домакинството
Екологични почистващи
и перилни препарати
Микрофибърни и бамбукови кърпи
Терапевтична серия продукти за спалня

Volcano, STOLZ, Daﬁ,
Sanct Bernhard, BIONUR, Wellos,
Premium Ultra Bamboo System, Premium
Ultra Microﬁber System, Green Master Line
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САМО НАЙ-ДОБРОТО ЗА
ВАШИЯ ДОМ 2021/2022
В този каталог предлагаме иновативни и
висококачествени продукти за приготвяне на храна,
кани за филтриране на водата с различни филтри,
екологични препарати за почистване и пране,
екологични кърпи за почистване, иновативни
уреди и аксесоари за домакинството.

Основните ни партньори и търговски марки
в тази серия са:
DAFI - полска компания, предлагаща най-

съвременната технология за кристално чиста,
вкусна и здравословна вода. Каните са разработени
с най-удобната и практична форма, а филтрите
са с невероятна ефективност на пречистване на
питейната вода. Едновременно с това могат да я
обогатяват с магнезиеви йони или да повишават
нейното pH. Притежават серия от международни
сертификати за качество.
BIONUR – екологични продукти за почистване,
произведени в Унгария в една от най-съвременните
фабрики за производство на биоразградими
продукти. За създаването им се използва слънчева
енергия. В асортимента ни е включен и първият
продукт в света със сертификат Ecolabel.
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Екологични кърпи за почистване - PREMIUM
ULTRA BAMBOO & MICROFIBER SYSTEM –

произведени по най-висококачествените корейски
технологии. С продуктите от ултрамикрофибър
и от бамбуково влакно на Green Master Вие не
вдишвате, не докосвате и не поглъщате химикали
– Вие просто използвате вода!
С уникалните продукти Green Master Line,
Вие ще превърнете съня в истински релакс,
след който организмът ще е отпочинал, а силите
възстановени. Ефективно и трайно ще се подобри
състоянието на нервната система, опорнодвигателния апарат, самочувствието, кондицията и
работоспособността. И всичко това благодарение
на комплексното решение с използване на
висококачествена мериносова вълна, магнитно
поле и карбонова мрежа.
Volcano - собствена търговска марка на Green
Master. Гаранция за високо качество на достъпна
цена!
JOCCA - испанска компания с над 30-годишен
опит в производството на уреди и пособия за
домакинството, личната грижа и климатизацията.
Мотото на Jocca - „Работим, за да улесним дома Ви!“

Еър Фрайър Jocca XXL - 3,8 л

код 20520

25000 лв.

Какво представлява Еър Фрайър Jocca
Еър Фрайър Jocca XXL е Вашият нов любим уред в кухнята. Нужна Ви е само
1/2 супена лъжица мазнина (олио, зехтин или друга). На дъното на контейнера има
решетка, която позволява циркулация на горещия въздух около храната, така тя се пържи
не директно от мазнината, а от въздуха. Резултатът е просто невероятен – храна, която
е с изкусителен златист цвят, хрупкава отвън и сочна отвътре. Без излишни мазнини,
без допълнителни калории и напълно здравословно. Липсата на кошница значително
увеличава полезния обем на уреда и улеснява поддръжката - така може да се насладите
по-лесно на повече от любимата Ви храна. По-голямата мощност и осемте предварително
програмирани режима на работа правят работата с уреда още по-бърза и удобна.
За кого е подходящ Еър Фрайър Jocca
Технически спецификации
за всеки, който обича да си похапва вкусно и има
Мощност 1450 W
особен афинитет към пържени храни, но в същото
8 предварително програмирани
време желае да се храни по-здравословно или да
режима на работа
редуцира теглото си,
Общ обем на контейнера - 3,8 л
за всеки, който иска да приготвя храната си бързо и
Настройка на времето:
лесно, без да се налага да я наглежда постоянно,
до 60 мин,
за всеки, който иска да пържи чисто - без пръскане на
Настройка на температурата: от
мазнина и миене на засъхнали мазни петна в кухнята.
80 до 200 градуса.

Точно измерване на съставките за всяко домакинство!

код 20511

4200 лв.

Бамбуковата еко кухненска везна Jocca е подходящ уред за всяко домакинство. С нейна
помощ можете да измервате с абсолютна точност хранителните продукти, така че
стриктно да спазвате рецепти или хранителни режими.
Бамбукова еко кухненска везна Jocca:
LCD дисплей,
мерни единици - г, oz,
максимална тежест: 5 кг,
материал - бамбук,
функция Тара,
батерия: 3V DC (налична в кутията),
точност на измерване - до 1 г,
инструкции за употреба на български.
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JOCCA за кухнята

Бамбукова еко кухненска везна Jocca

Екстрактор на хранителни вещества
VOLCANO - 12 части
За лесно, бързо и здравословно приготвяне на фрешове, смутита,
пюрета и други полезни храни за цялото семейство!

Volcano екстрактор

Основното предимство на VOLCANO е в уникалният метод на извличане,
използващ 700-ватов мотор с циклонно действие и патентовани остриета
за пълно извличане на хранителните вещества. Технологията раздробява
и смила стъблата, семената и корите, в които се съдържат най-важните
хранителни вещества.

Цвят на металния корпус малиново
код 20200
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21990 лв.

Голяма част от най-важните елементи в храната, която приемаме, не могат
да бъдат извлечени когато е пасирана, дъвчейки я или пиейки сок. За да
стигнем до супер хранителните вещества – фитохимикалите в семената,
корите и стъблата на плодовете, зеленчуците и ядките, с които се храним,
те трябва да са напълно раздробени. Когато това стане, ние приемаме
много повече хранителни вещества, отколкото обикновено. С VOLCANO
всеки ден ще се наслаждавате на питие - витаминна бомба, с което ще си
набавяте всички полезни хранителни вещества, които обикновено само
преминават през тялото ви, без никакво влияние.

VOLCANO екстрактор на хранителни
вещества е подходящ за:

всички, които искат да водят по-здравословен начин
на живот,
вегетарианци и вегани,
семейства с малки деца,
хора с активен начин на живот,
хора, които не спазват здравословни диети и имат
лош режим на хранене,
хора с висок холестерол,
хора, възстановяващи се от различни заболявания.

Мултифункционалният уред съдържа:
Volcano екстрактор

Мощен мотор от 700 вата
Екстрактор острие
Острие за смилане
1 голяма чаша от 650 мл
2 малки чаши от 350 мл
2 подвижни дръжки
2 капака
Ръководство за експлоатация
Книжка с рецепти
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Wellos Антибактериална кухненска дъска за рязане
Здрава, издръжлива и със забележителен гъвкав дизайн!
Стандартните дъски за рязане лесно се плъзгат, бързо се надраскват и са неудобни за пресипване на нарязаното
вече съдържание. Освен това много бързо се замърсяват, образуват невъзможни за измиване петна и задържат
неприятни миризми. Почистването им е трудно и поради тази причина лесно стават мишена на бактерии. Но с
изключително функционалната дъска за рязане на Wellos ще сложите край на всички тези проблеми. Забравете за
досадното местене на дъската, опасното приплъзване или засичане на ножа по време на рязане, както и за усиленото
търкане в опит да отстраните образувалите се петна по повърхността. С дъската за рязане на Wellos ще действате
уверено и със замах, без да разсипвате продукти по пода, а почистването е лесно като детска игра.

Антибактериални кухненски дъски

Дъската за рязане на Wellos е:
Снимките са примерни.
Изключително здрава и удобна за рязане.
Нюансите на посочените цветове могат
С гъвкав дизайн за лесно изсипване на нарязаните продукти.
да имат леки вариации!
Устойчива на нагряване и влага.
Компактна и лесна за съхранение.
90
Със специално покритие, предпазващо повърхността от нараняване.
лв.
Произведена от екологични материали.
Без съдържание на ВРА (бисфенол А).
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Код за сива дъска:

Код за червена дъска:
код 20803

Код за синя дъска:
код 20802
416

код 20804

Код за зелена дъска:
код 20801

Антибактериални кухненски дъски

Дъската за рязане на Wellos е здрава, издръжлива и със
забележителен гъвкав дизайн. Върху нея можете да режете с
лекота всякакви продукти, без засичане на ножа в повърхността
или плъзгане. Благодарение на своята изключителна гъвкавост,
тя се огъва лесно и придобива удобна за вас форма, за да не
разпилявате съдържанието. С нея бързо и безпроблемно можете
да добавите нарязаните продукти в съда за готвене или просто да
изхвърлите отпадъка в кофата за боклук.
Повечето дъски за рязане бързо се захабяват и лесно задържат
замърсявания и неприятни миризми. Но дъската за рязане на Wellos
е произведена от екологични материали с вградени защитни
свойства, които предпазват от задържането на замърсявания,
петна и миризми, както и от растеж на бактерии.
Дъската за рязане на Wellos е произведена от екологично чисти
материали и съдържа фитонциди, които предоставят висока
защита срещу микроорганизмите – спират растежа на
бактериите и ги унищожават.
Почиства се лесно и бързо, подходяща е за миене в миялна
машина. Можете да стерилизирате своята дъска за рязане,
като я поставите в сгънато положение за една минута в
микровълнова печка.
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Силиконова белачка за чесън

код 51901

Аксесоари за дома

код 51903

690 лв.

990лв.

Признайте си, че много домакини с отвращение се замислят за необходимостта
да белят чесън. Ето тази белачка е супер помощник на всяка домакиня – удобна
и функционална.
Тази малка силиконова приставка на пръв поглед е някакво много елементарно
приспособление, но въпреки това е супер ефективно средство за белене на
чесън. Използва се много лесно: Отрежете двата върха на една скилидка
чесън и я поставете в белачката. После разтъркайте белачката напред-назад
върху твърда повърхност с дланта на ръката си. Обелката ще се отдели от
скилидката. Ръцете Ви вече няма да миришат на чесън!

Мулти отварачка 4 в 1

Замества успешно опасните начини за отваряне на буркани и бутилки!
Със своите 4 различни функции в едно, този кухненски помощник, Ви дава
възможност да отваряте лесно:
капачки на бутилки с повдигане;
капачки с винт на бутилките;
капачки на буркани;
консерви с отварачка тип „ласо”.
Материалът не позволява хлъзгане. Изключително удобна за туристите, тъй
като е малка по размери и удобна да поставите в раницата си.

Точило за ножове

Остри за секунди много лесно и сигурно!
Компактно и удобно универсално точило за кухненски ножове, ножици,
брадви, градински прибори и др. което бързо и качественно ще заточи Вашите
ножове. Заточването става, като поставите ножа с острието нагоре върху
плоска повърхност и чрез леко натискане и плъзгане на точилото по острието
на ножа от дръжката към върха става заточването. За да се наостри ножа е
необходимо да направите 3-4 плавни движения.
код 51902
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1590 лв.

ВНИМАНИЕ: Не се препоръчва заточване на керамични ножове, тъй като те са
много крехки и лесно може да се увреди острието.

Wellos Абсорбатор на неприятни миризми - Ананас

Екологичен, ефективен, антибактериален!

Уморихте ли се да изхвърляте развалени плодове и зеленчуци, а от хладилника да
се носи неприятна миризма всеки път щом го отворите? Сложете край на досадния проблем с Абсорбаторът на Wellos - перфектното решение за вас и вашия дом, защото е:
изработен изцяло от екологични материали,
антибактериален, без наличие на химически компоненти,
гарантирано предпазва храните от разваляне като ги поддържа свежи,
абсорбира излишната влага.
Въздухът в хладилника постоянно циркулира и миризмата на различни хранителни продукти
се смесва, а продуктите започват да презряват или да се разлагат. Така храната започва да
губи своите вкусови качества и хранителни стойности, а често дори е опасна за здравето. В
90
код 20805
лв.
резултат на това сте принудени да изхвърлите вече негодните за консумация продукти, а това
означава редовна загуба на финансови средства. Поставяйки Абсорбаторът на Wellos в своя хладилник, повече няма да изхвърляте
купища храна и няма да бързате да затваряте вратата заради неприятната миризма, носеща се от него. Абсорбаторът притежава
микропорести керамични топченца, които ефективно абсорбират лошите миризми и вредните вещества, циркулиращи в
хладилника. Поддържа хранителните продукти пресни и безопасни за ядене, абсорбирайки излишната влага. Поставен
в хладилника Абсорбаторът ще ви помогне да запазите дори бързоразвалящите се плодове и зеленчуци свежи за по-дълг период
от време. Отстранявайки вредните газове като етилен и въглероден диоксид, той ще ги предпази от бързо разваляне и ще запази
техния отличен вкус и аромат. Ще се наслаждавате на отлично съхранени продукти, а хладилникът ще ухае на чистота и свежест.
Абсорбаторът на Wellos може също така да запази свежестта на дрехите ви в гардероба и да предотврати появата на влага
и мухъл във вашия дрешник. Дрехите ви ще ухаят на чистота и свежест, така както в деня в който сте ги поставили в гардероба.
Абсорбаторът на Wellos може да бъде поставена и в шкафа за обувки, където ефективно ще неутрализира неприятната миризма.
Начин на употреба:
Поставете абсорбатора на Wellos в хладилника. Поставете на място на което да няма директен контакт с вода и други
течности. Можете да го поставите в гардероба, дрешника и/или шкафа за обувки.
Почиствайте повърхностно с влажна памучна кърпа. При необходимост от почистване на вътрешността на топката,
внимателно изкарайте керамичните топчета и изплакнете контейнера. Поставете керамичните топчета обратно, когато
вътрешността на топката е напълно суха. Не поставяйте топката под течаща вода, преди да отстраните керамичните топчета!
За да презаредите своя Абсорбатор е достатъчно да гo оставите да престои един ден на място с добра вентилация и
слънчева светлина. За пълно презареждане – внимателно изкарайте керамичните топченца от вътрешността, поставете ги
върху поднос/ табла и ги оставете на проветриво място с директна слънчева светлина за един ден.
Керамиката спомага за функциите на далечните инфрачервени лъчи, аниони и антибактериално действое и помага
да се предотврати растежа на плесени и вируси отравящи храните. Време на живот: от 2 до 3 години.
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ИСТИНАТА ЗА ВОДАТА
Три четвърти от повърхността на Земята е покрита с вода, а повече от една четвърт от хората страдат от остър
дефицит на питейна вода. Понятието природни води днес почти е изгубило своя смисъл, тъй като потокът
естествени реки е почти 100% поток на промишлени води. Усиленото замърсяване на източниците на питейни
води за съжаление се свързва с тенденция за продължаващо задълбочаване и усложняване на проблема.
Днес на науката са известни повече от 1400 опасни за околната среда, в това число и за човека, химически
съединения, които хипотетично могат да попаднат в източниците на питейна вода заедно с производствените
отпадъчни води или по друг начин и да причинят увреждане на човешкото здраве. Ако питейната вода
е прозрачна, без мирис, цвят и неприятен вкус, у човек може да се създаде впечатление, че тя е годна
за пиене. Но истината е друга. В питейната вода са разтворени много токсични вещества, с вредно
въздействие върху човешкото здраве.
В същото време постоянната употреба на минерална вода не само не е решение, а може да усложни
проблема – преминерализацията е не само ненужна, а доста често опасна, особено за малки деца.

РАЗУМНОТО РЕШЕНИЕ:
Кани за пречистване на вода DAFI -

Чиста вода и чиста икономия
Край на мъчителното и досадно мъкнене на туби и шишета с минерална вода.

Филтри за вода

Край на пиенето на вода със съмнителни качества, състав и годност от нездравословни
пластмасови бутилки или стари и замърсени водопроводни системи.
Край на опасните хлор, тежки метали, пестициди и бактерии.
Край на образуването на накипи в чайници, кафе-машини, ютии и други битови
електроуреди.
Край на големите разходи.
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Активният въглен има естествен произход и се получава чрез контролирано изгаряне на специална
дървесина. Благодарение на силно развитата вътрешна повърхност, активният въглен ефективно задържа
огромно количество вредни вещества и примеси от водата - хлор, тежки метали, органични съединения,
поливинилхлорид и много други. Активният въглен е обработен с бактерицидно сребро, което не позовлява
развитието на патогенни микроорганизми във вече обработената вода.
Йонообменната смола редуцира твърдостта на водата и йоните на тежки и радиоактивни метали(олово, кадмий,
мед, никел, живак и др). Предотвратява образуването на накипи при нагряване на водата, намалява нейната
твърдост и я прави приятна за пиене.
• Заключителна филтрация – повторно механично пречистване, което задържа фини частици от филтриращите
компоненти и гарантира чиста, свежа и вкусна вода.
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Филтри за вода

GREEN MASTER ВИ ПРЕДСТАВЯ най-съвременната технология за кристално чиста, вкусна
и здравословна вода DAFI. Разработени под най-удобната и практична форма – кана
със сменяем филтриращ елемент, тези продукти идеално се вписват във всяка кухня и
всеки дом. Каните DAFI притежават:
серия международни сертификати за качество;
невероятна ефективност на пречистване;
достъпни цени без конкуренция;
отличен дизайн и удобство – просто налейте чаша прекрасна вода.
Механичният или електронен индикатор ще Ви напомни кога трябва да
замените филтриращия елемент.
функционално дъно, което не позволява приплъзването на каната,
дори ако я оставите върху мокра или влажна повърхност.
уникален филтриращ елемент, предлагащ сложна система за филтриране на
вода, която се състои от няколко етапа:
• предварителна механична филтрация;
• полиамидна мрежа – за очистване от фини частици, утайки, масла;
• същинско пречистване: специално подбрани високоактивни компоненти на основата на йонообменни
смоли и активен въглен, обработен със сребърни йони, ефективно премахват химически замърсявания.

Всички модели кани за пречистване на вода DAFI
ефективно отстраняват:
хлор и хлорни съединения;
тежки и радиоактивни метали;
нефтопродукти;

неприятни миризми;
пестициди и токсини;
високата твърдост на водата;

пясък, ръжда, глина, механични
замърсители.

Те притежават и следните международни сертификати за качество:

РЕЗУЛТАТЪТ:

Филтри за вода

Чиста и полезна вода

кристално чист лед
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пречистена вода
идеална за пиене

чай и кафе
с прекрасен вкус

супи, салати, сосове и паста
с отличен вкус

Предлагани модели кани за пречистване на вода DAFI
6

atria classic
5

механичен брояч

Цена

34,50 лв.* с филтър classic и механичен брояч

Код

23 10_ (изберете код за цвят - 1, 4, 5, 6 или 7)

Цена

36,90 лв.* с филтър classic AquaMag Мg2+
и механичен брояч

4

7

1

23 20_ (изберете код за цвят - 1, 4, 5, 6 или 7)

Код

*за всички цветове **обем на филтрираната вода: 1,2 л.

6

astra unimax

5
механичен брояч

37,90 лв.* с филтър unimax и механичен брояч

Код

23 30_ (изберете код за цвят - 1, 4, 5, 6 или 7)

Цена

39,90 лв.* с филтър unimax AquaMag Мg2+

4
1

Филтри за вода

Цена

7

и механичен брояч
Код

23 40_ (изберете код за цвят - 1, 4, 5, 6 или 7)
*за всички цветове **обем на филтрираната вода: 1,5 л.
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Сменяеми филтриращи елементи Daﬁ Classic
(за кани atria classic):

код 23001

1050 лв.

модерна технология;
чиста и свежа вода;
филтрираща композиция, внимателно
подбрана за макисмален ефект;
ефективно пречиства повече от 150 л

вода;
без накипи и утайки;
лесна смяна на филтриращия елемент;
може да се използва и за други кани, с
такава форма на сменяемия елемент.

Сменяеми филтриращи елементи Daﬁ Unimax
(за кани astra unimax):

код 23003

1290 лв.

здравословна вода за цялото семейство;
високо качество и висок ресурс –
повече от 200л;
чиста и свежа вода за по-малко от 5ст на
литър;
ефективно очистване на основните

замърсители;
прекрасна вода за пиене, готвене, приготвяне
на напитки;
лесна смяна на филтриращия елемент;
може да се използва и за други кани, с такава
форма на сменяемия елемент.

Филтри за вода

Сменяеми филтриращи елементи AguaMag Classic и AguaMag Unimax
Докоснете се до водата, обогатена с магнезий
Магнезият е от съществено значение за живота, точно както и водата. Той подобрява концентрацията и паметта,
предпазва от аритмия и високо кръвно налягане, релаксира мускулатурата, облекчава стреса и забавя процесите
на стареене. Ето защо, Daﬁ съчета силата на магнезия с вкусна и чиста вода, и създаде ново поколение филтриращи
елементи, които не само пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий. Благодарение на това, нивото
на магнезий в организма се възстановява с всяка глътка пречистена вода.
Това е особено важно при проблеми с (със):
костите и зъбите;
ставите;
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мускулите и сухожилията;
сърдечно-съдовата и нервната системи;
паметта и стреса.

За да сте по-здрави и силни, използвайте първия в България филтър за пречистване и допълнително обогатяване на
водата с магнезиеви йони AquaMag. За по-малко от 6,5 стотинки за литър получавате здравословна вода и спестявате
над 400 лв годишно от покупки на минерална вода и хранителни добавки с магнезий.

Сменяемият филтриращ елемент AquaMag:

Модел: Classic
(за кани atria classic)
код 23002

1290 лв.

премахва хлор, тежки метали, пестициди,
детергенти;
намалява твърдостта на водата;
спестява пари.

Филтри за вода

освобождава магнезиеви йони във
водата;
помага за здравето и красотата;
премахва пясък, ръжда, механични
частици;

Модел: Unimax
(за кани astra unimax)
код 23004

1600 лв.
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AQUA BALANCE pH+

се грижи за балансираното pH на вашето тяло!

За да удовлетвори потребностите при хранене на обществото през 21 век компанията Daﬁ разработва нов
филтър за вода. Daﬁ Aqua Balance pH+ има уникално свойство: алкализира чешмяната вода през специални
керамични мембрани. Като допълнение, филтърът Daﬁ Aqua Balance pH+ има възможността да редуцира
вредните примеси в чешмяната вода.

Предимставата на филтрите Daﬁ Aqua Balance pH+:

Филтри за вода

Алкализация
„Модерният” начин на хранене съдържа основно продукти, които окисляват
тялото. Това са месото и месните продукти, бялата захар, кафето, алкохолните
напитки, хлябът, десертите, яйцата, газираните напитки и т.н. Списъкът
на алкалните продукти съдържа главно пресни плодове, зеленчуци и по
възможност негазирана минерална вода (но не всички видове вода), и т.н. Затова
е ясно, че поддържането на нормален киселинно-алкален баланс с обичайния
начин на хранене е трудна задача. Дефицитът на алкални субстанции повишава
киселинността на тялото и понижава алкалността на кръвта. Тогава тялото
се опитва да изхвърли генерираната в резултат на метаболизма киселина с
урината, потта и издишвания въздух, за да я неутрализира. Консумирането
на препоръчваното количество течност (около 1.5-2 литра на ден) във вид на
филтрирана алкална вода помага за неутрализирането на киселините в кръвта.
Антиоксидация
Алкалната вода трябва да бъде използвана при проявата на такива
заболявания като простуда, грип или бронхит, т.е., при свидетелство за
повишаване киселинността на организма. Както в случаите с витамините С и
Е, и бета каротина, алкалната вода действа като антиоксидант, защото е богата
на свободни електрони. Тя помага при превенцията на сърдечни заболявания,
нарушения на имунната система и много други заболявания, които се основават
на окисляването. Тази вода помага за извеждането на токсини от организма и по
този начин поддържа правилен метаболизъм. Алкалната вода често се използва
от хора с диабет или високо кръвно налягане.
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Структуриране
Филтрите Aqua Balance pH+ алкализират водата
и променят нейната структура по такъв начин, че
частиците формират по-малки структури. По този начин
водата много добре се абсорбира от храносмилателния
тракт.

Сменяем филтриращ елемент
Unimax Aqua Balance pH+

Сменяем филтриращ елемент
Classic Aqua Balance pH+

код 23005

код 23006

2350 лв.

2790 лв.

Филтри за вода

Филтриране
Филтриращите касети Aqua Balance pH+ съдържат активен
въглен, който притежава великолепната способност да извлича
химическите компоненти, които може да съдържа чешмяната
вода, и особено хлор и някои тежки метали.
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DAFI - бутилка за пречистване на вода - 500 мл,
ресурс на филтъра 300 бутилки (150 л)

Удобна, практична, полезна!
Предимства на DAFI - бутилката:
150 литра чиста вода винаги с Вас;
пречиства водопроводна вода от хлор, миризми, органични и
механични примеси;
уникален сменяем филтър от активен въглен от кокосови черупки;
ергономичен дизайн и 4 цвята;
бутилка за многократна употреба от пластмаса за хранителни цели,
без съдържание на бисфеноли и токсини;
спестява време и пари;
подходяща за работа, училище, фитнес ... навсякъде.
Филтриращият елемент заменя 300 броя 0,5-литрови бутилки от
PET, което е изключителен принос в екологията - така годишно няма
да изхвърляте 26,4кг неразградима пластмаса в околната среда!!!

Филтри за вода

код 23233

код 23231

2490лв.
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DAFI - Комплект 2 бр. резервни филтриращи
елементи + 1 бр. цветна капачка

код 23243

код 23234

код 23244

2490лв.
Филтри за вода

код 23232

2490лв.
код 23241

код 23242
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Революционни почистващи препарати BIONUR
Почистете дома си, запазвайки здравето на семейството си!

Продуктите BIONUR са произведени в една от най-съвременните западноевропейски
фабрики за производство на биоразградими продукти. За създаването им се използва
слънчева енергия.
Продуктите са съобразени с всички европейски директиви (REACH - 2004/648/EO,
2006/1907/EO) и указанията на европейските организации имащи за цел подобряването
на защитата на човешкото здраве и околната среда (A.I.S.E.; Sedex, SGS, CLP и др.)
Първият продукт в света със сертификат Ecolabel - за идентифициране на продукти
и услуги, които имат намалено въздействие върху околната среда. Не е опасен за
човешкото здраве и е биоразградим. Направен е само от минерали с естествен
произход.

Почистващи препарати

Предимства на продуктите:

Отличен ефект на почистване!
Почистват, полират и защитават с едно действие.
Широк спектър на действие.
Абсолютно безвредни – могат да се използват без предпазни
мерки.
Изключително икономични и лесни за употреба.
С грижа за околната среда – биоразградими и произведени с
възобновяеми източници.
На супер изгодни цени.
Предлаганите от нас биологични препарати, освен, че не замърсяват
околната среда, подпомагат природните процеси на биодеградация
и спомагат за трансформацията на органичните отпадъци, като
подсилват самопочистващата се способност на природата.
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Универсален почистващ камък BIONUR - 300 г

код 20307

1250 лв.

Действие: 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, спортни обувки и др.
Съвет: използвайте също така при почистване на фуги, керамика, стомана, злато, сребро,
месинг, хром. Можете да почистите и петна върху килими и мокети.
Продуктът притежава Ecolabel сертификат и е биоразградим и щадящ здравето на хората и
околната среда!
Важно: универсалният камък не е подходящ за полирани или чувствителни повърхности.
Изключително лесна употреба:
1. Намокрете гъбата (съдържа се във всяка опаковка).
2. Натрийте повърхността на препарата.
3. Намокрете пак и стиснете до получаване на пяна.
4. Почистете желаната повърхност и изплакнете или забършете с влажна кърпа.

Магьосник против петна BIONUR - 220 г

код 20309

1250 лв.

Начин на употреба:
Препаратът се нанася върху петното с помощта на мокра гъба (кърпа) и се оставя да действа около
10-15 мин., след което отмийте с чиста вода или, ако тъканта е подходяща за пране в пералня
машина, поставете в пералнята.
Ефективната формула на препарата действа дори при изключително ниски концентрации на
употребявания разтвор!
Забележка: При почистване на повърхности с нетрайни цветове, направете тест върху малък
участък от повърхността.
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Почистващи препарати

Фокус – мокус … и петнaта изчезват!

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

Wellos Washing Ball - Топка за пране

Икономична, ефективна, антибактериална, противоалергична!

Продукти за пране

код 20806

5590 лв.

Омръзна ли ви да инвестирате в скъпи перилни препарати, а накрая
да оставате разочаровани от крайния ефект? С топката за пране на
Wellos не само ще спестите, но и ще постигнете резултати, които
обикновените методи за пране не могат да ви предложат. Топката
за пране на Wellos е много по-икономична и ефективна.
С нея намалявате разходите си за: Време на живот:
повече от 3 години (при
перилни препарати (с 80%),
употреба веднъж дневно).
вода,
електричество,
елиминира се и нуждата от закупуването и използването на
омекотител.

Топките за пране на Wellos са специално проектирани от естествена керамика и постоянни магнити, които позволяват измиване без
използване на почистващи препарати. Предлагат оптимално качество на изпиране, благодарение на което напълно заместват
стандартните синтетични детергенти. Те ще ви осигуряват отлично почистване, стерилизация и поддръжка на цвета и текстурата.
Как перящата топка Wellos действа:
1. Мощните далечни инфрачервени лъчи разпадат водородните комбинации на водната молекула, увеличават се молекулярните
движения, силата на проникване и силата на пране. Излъчват отрицателни йони, за да се отслаби адхезията на повърхността и между
тъканите, така че мръсотията лесно да бъде отстранена, без никакъв перилен препарат.
2. Алкалната топка запазва Ph-спектъра на нивото, което има обикновеният химически детергент, и помага да се премахне
oмазненото замърсяване от дрехите.
3. Антибактериалната топка елиминира плесените, патогенните организми в пералната машина и активира водата, за да
увеличи силата на почистване.
4. Топката за изключване на хлора елиминира хлоридното съединение във водата, отслабва повърхностното напрежение на водата
и увеличава силата на почистване.
5. За разлика от стандартните перилни препарати, те не предизвикват алергии и са напълно безопасни както за възрастни, така
и за деца. Нещо повече – можете съвсем спокойно да поверите грижите за дрешките на вашето бебе на топките за пране на Wellos.
Освен 4 вида специални натурални керамични топки се съдържат още специално обработени постоянни магнити, с магнитно
поле от 3000 гауса. Отлични резултати се постигат при почистване, избелване и стерилизация. Продуктът е одобрен и сертифициран
от националния оторизиращ институт.
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Течен перилен препарат
за блестящо бяло пране BIONUR - 1500 мл

Отстранява посивяването и връща първоначалния бял цвят на прането

код 20316

1390 лв.

Състав: 5 % или повече, но по-малко от 15 % анионни повърхностно активни вещества, по-малко от 5 % нейоногенни повърхностно активни вещества, оптични
избелители, ензими, парфюми.
Начин на употреба: при предварителна обработка на силно замърсени повърхности
първо намокрете и след това нанесете директно върху петното.
Ако вашата перална машина е с автоматичен дозатор, тогава поставете продукта
директно в барабана. За ръчно пране – разтварят се 35 мл (1 капачка) от препарата
в 10 литра вода. За машинно пране – 35-70 ml (1-2 капачки) 1,5 литра от препарата е
достатъчен, за да се изперат 100 кг нормално/средно замърсени дрехи, в умерено
твърда вода, със стандартно перално натоварване – 4,5 кг (около 22 пранета).
Внимание: Да не се използва за бели дрехи от коприна и вълна.
Преди употреба обърнете внимание на етикетите с инструкциите за употреба върху
дрехите.
Да се пази далече от достъп на деца.
Да се пази от пряка слънчева светлина и замръзване.

Кърпички Color Trap 2 in 1 против оцветяване на пране и
за отстраняване на петна - 20 броя

код 20451

790 лв.

Всеки от вас е боядисвал цяла пералня в червени или с друг нюанс цветове дрехи и всеки
знае колко е досадно да разпределяш прането на черно, червено, цветно, бяло …, да
имаш вкъщи препарати за всякакъв вид тъкани и цветове … Но тези проблеми остават
в миналото! Представяме Ви новия помощник на всяка домакиня. По време на пране
от тъканите се отделят замърсители и оцветители. Color Trap 2 in 1- цветоулавящи
кърпички - гарантирано улавят частиците от замърсителите и оцветителите, преди те
отново да попаднат върху другите текстилни изделия. Така нежеланите оцветявания
и посивявания ефективно се предотвратяват. При редовна употреба дрехите остават
защитени, цветовете остават блестящо свежи, белите тъкани - лъчисто бели. Кърпичките
са подходящи за бяло и цветно пране, при всякакви температура и вид тъкани. Може да
се използват и за ръчно пране! Употребява се еднократно!
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Продукти за пране

Действат като магнит и ефективно попиват излишната боя и замърсяванията от тъканите!

Екологичен прах за пране със сапунено орехче BIONUR - 1000 г
Естествено природно средство за бяло и цветно пране!

код 20315

1750 лв.

За бяло и цветно пране – бялото става още по-бяло, а на цветните дрехи цветът е
по-наситен. Отстранява посивяване, петна, почиства и повишава ефективността на
почистващото средство с помощта на сапунено орехче и кислород. Не съдържа хлор.
Състав: По-малко от 5 % кислородни повърхностно активни вещества за избелване,
анионни повърхностно активни вещества, оптични избелители и ензими. Със силата
на натуралното сапунено орехче! Препаратът е универсално почистващо средство.
Премахва петна при ръчно и машинно пране. Има избелващ ефект за бели и насищащ
ефект за цветни тъкани. Може лесно да отстрани петна от плодове, трева, горчица,
кетчуп, червено вино и др. След пране дрехите изглеждат по-бели или с по-ярки
цветове.
Инструкции за употреба: За предпране: 20 г в 500 мл вода или директно в пералната
машина.За основно пране: 40 г директно в пералната машина.

Eкологичен течен перилен
препарат BIONUR със сапунено орехче - 1000 мл

Продукти за пране

Сапуненото орехче е най-големият хит сред екологичните
препарати за пране, миене и почистване!

код 20311

1650 лв.
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Действие: Благодарение на неговите свойства, препаратът е изключително подходящ
за цветно и бяло пране, за всякакъв вид материи – от грубата вълна до фината коприна.
Премахва петна от дрехи и текстилни тъкани, като не променя цветовете. Особено
подходящ е за пране на детските дрехи, заради все по-голямата непоносимост у
децата към перилните препарати. Препаратите, съдържащи сапунено орехче
са хипоалергенни – препоръчителни за хора с алергии и чувствителна кожа. Имат
антибактериални и антимикробни свойства. Освен това сапуненото орехче има ефект
и на естествен омекотител, като нуждата от използването на омекотител в прането
отпада, поради естествените свойства на сапуненото орехче да придава мекота на
тъканите. Друго голямо предимство е че прави гладенето по-бързо и лесно!
Начин на употреба: подходящ и за ръчно, и за машинно пране. Около 30 ml (1
капачка) са необходими за един цикъл на пране на 5-6 kg средно замърсени дрехи.
Препаратът е достатъчен за около 35 пранета.

Eкологичен препарат за съдове BIONUR със сапунено орехче - 500 мл
Естествено природно средство за миене на съдове!

код 20312

1250 лв.

Действие: Концентриран продукт, предназначен за екологично измиване на
чинии, чаши, вилици, лъжици и друго кухненско оборудване, като бързо и лесно
отстранява мазнини и остатъци от храна и осигурява перфектна чистота с много
добър полиращ ефект. След изплакване и изсъхване по съдовете и приборите за
хранене не остават петна, те блестят от чистота! Деликатен и неагресивен към
ръцете.
Сапуненото орехче е изцяло натурален, естествен, екологично чист продукт – не
съдържа фосфати, ензими, пенители, оптически избелители или други химикали,
които да вредят на вас или околната среда. Препаратът със сапуненено орехче
е хипоалергенен и напълно безвреден за хора с алергии или чувствителна кожа.
Начин на употреба: Като обичаен препарат за миене на съдове!

Балсам за кожа и дърво BIO-LederBalsam - 150 мл

За всички видове гладка естествена кожа, напа, изкуствена и лачена кожа.
Особено подходящ за естествено дърво и дървена градинска мебел.
Пчелният восък придава наситен меден аромат на BIO-Leather Balm. Той
поддържа повърхността, подхранва, овлажнява и придава еластичност на
кожата. Ако желаете вашите обувки и ботуши да бъдат лъскави и да не пропускат
вода, за да запазите добрият вид на вашите кожени изделия за по-дълго време ги
почиствайте след всяка употреба. По този начин се чувствително се подобрява и
значително се удължава живота на кожените изделия.
код 51905

1290 лв.
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Почистващи препарати

С естествен пчелен восък! Почиства, импрегнира и се грижи за
кожени облекла, обувки и мебели. Немско производство и качество!

Универсален екологичен почистващ препарат BIONUR - 1000 мл
Мултифункционално решение за всички видове твърди повърхности!

код 20310

1300 лв.

Действие: 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 теракот, стъкла, прозорци, огледала, плотове на маси, пластмаса, компютри, котлен
камък, мазнини и др. Продуктът притежава Ecolabel сертификат и е биоразградим
и щадящ здравето на хората и околната среда!
Начин на употреба: За ежедневно почистване на под и всякакви други
повърхности с леки замърсявания – 1 капачка (30ml) на 5 литра вода. За силно
замърсени повърхности, използвайте директно концентрата, като изчакате 5-10
мин., след което отмийте с чиста вода или избършете с влажна кърпа. За полирани
повърхности – след почистване забършете със суха чиста кърпа.

Универсален почистващ гел - 1000 мл
Почистващи препарати

Почистете бързо всичко вкъщи с екологичен гел!

код 20434

3490 лв.
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Състав: Данни за съдържанието по препоръката на ЕС: Под 5% нейонизирани
тензиди (захарен тензид), 5-15 % анионни тензиоактивни вещества. Други
съставки: готварска сол, ароматизатори, затъмнител, лимонена киселина.
Действие: Универсалният сапун почиства всичко наоколо и замества много
почистващи препарати, съчетани в един продукт! Незаменим за всяко домакинство.
Бельо, вълнен текстил, кухненски прибори, съдове, всякакви домакински прибори
и санитария се почистват с универсалния гел, независимо дали със студен или
топъл разтвор. Универсално приложим за най-различни задачи по прането и
почистването. Най-висок почистващ резултат при максимално щадящ материал.
Универсалният сапун е pH-неутрален и безалкален. Съдържащият се фарнезол
притежава потискащо действие спрямо бактерии. Предпазва околната среда,
защото е биоразградим.
Начин на употреба: Достатъчни са 2 супени лъжици (20 ml) на 10 литра вода.
Съотношението при разтвор е 1:500. Това означава, че в 500 ml вода се разтваря 1 ml
от универсалния почистващ гел (1 капачка от опаковката на гела е 5 ml).

Eкологични кърпи за почистване от бамбук и ултрамикрофибър
Нашата мисия:
„Ние се стремим да създадем едно добро наследство
за по-високо качество на живот за настоящите и
бъдещите поколения.“

Нашата глобална цел и задължение:
„Да подобрим качеството на живот чрез радикално намаляване
употребата на химикали в личната грижа и почистaването на дома“.

С продуктите от ултрамикрофибър и
от бамбуково влакно на Green Master
Вие не дишате, не докосвате и не
поглъщате химикали –
Вие просто използвате вода!
Green Master Ви предлага истинска
чистота – почувствайте я!

През последните 50 години световното производство и употреба на химикали се е увеличило значително – били са създадени
повече от 80 000 химикала. Замърсяването на въздуха в затворени пространства е сред ТОП 5 от високо рисковите фактори, които
влияят върху човешкото здраве в дадена среда.
Определението за чистота е да се отстранят всички форми на замърсяване от повърхността, без оставяне на остатъци. Истинската
чистота не мирише – ние сме свикнали да усещаме миризмата на почистващи препарати, което измамно ни кара да мислим, че
повърхностите са чисти. Green Master Ви предлага най-доброто решение:
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Бамбукови кърпи

През последното столетие значително се увеличи използването на химикали и
замърсители. Негативните ефекти върху околната среда стават все по-тревожни и ние
не можем повече да игнорираме предупредителните знаци на природата.
Ако работим заедно и поемем честно отговорността за нашата планета, ние можем
да помогнем и на себе си, и на нашите приятели. Затова искрено Ви каним да се
присъедините към семейството на Green Master и да станете част от движението за
изграждане на живот с по-добро качество, с по-добра защита на здравето на Вашето
семейство и околната среда.

СВЕТОВЕН ХИТ!
Бамбукови кърпи – ЧУДО
Екологичен начин за почистване в дома

Бамбукът е:

1. Най-бързо растящата трева в света. На ден израства с до 120 см и достига до височина 40 метра. Има повече от 1600 вида.
2. Антибактериален. В бамбука има антибактериален агент, наречен „бамбуков кън“. Той е дълбоко вграден в бамбуковите
клетки и отблъсква вредителите и патогените.
3. Екологично чист. Биоразградим. Отглежда се без да се използват пестициди или хербициди. Той е най-издръжливият
възобновяем източник в света. Не изисква напояване. Кореновата му система възпира почвената ерозия. С него се залесяват
пустеещи земи.
4. Абсорбиращ. Бамбуковото влакно е уникално: има кръстовидни участъци, пълни с микро-дупчици и микро-празнини. Това
дава на вискозата от бамбук свойството да абсорбира влага 3-4 пъти повече от памука.
5. Антиалергичен. Не причинява алергии, защото бамбуковата тъкан съдържа естествени съставки: зелен пектин,
аминокиселини, витамин Е, бамбуков мед.
6. Храна за пандите. Средно една панда яде 15-30 кг бамбукови листа, филизи и стръкове на ден.

Бамбукови кърпи

Предимства на кърпите от 100 % бамбуково влакно Green Master®:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Необходима Ви е само вода!
Без химикали!
Лесно и бързо!
Спестявате време и пари!
Високотехнологично корейско влакно!
Отличен почистващ ефект!
Не задържат неприятните миризми!
Ултра-абсорбция – попиват 3 пъти повече!
Бързо съхнещи!

438

•
•
•
•

Лесно преносими!
Препоръчват се за употреба от хора с алергии!
Издържат стотици пранета, когато се използват и почистват правилно.
Почистването с тези кърпи предпазва от алергии, поради намалената
употреба на химикали и антибактериалните свойства на влакната.
(Бамбуковата тъкан съдържа естествени съставки: зелен пектин,
аминокиселини, витамин Е, бамбуков мед, които овлажняват и
изглаждат кожата и предотвратяват нейното стареене, а също така
възстановяват енергийния й баланс).
• Екологично чисти и безопасни за здравето кърпи, не съдържат
в състава си никакви добавки на други синтетични материали и
примеси.

Универсална бамбукова кърпа 8 слоя
Multi Level Bamboo 8
8 слоя от най-високото качество в бамбуковите кърпи!

Размер: 36 х 36 см

1150лв.

код 25206

Изключително фино тъканото влакно и специалния патентован метод на сплитане
на всеки от 8-те слоя поотделно и помежду им, правят тази кърпа най-добрата
сред бамбуковите кърпи за домакинството! Предназначена е за подсушаване,
дезинфекциране и почистване на прозорци, кухненски плотове и шкафове, мивки,
плочки, мебели, посуда, очила, екрани, подове, стени, грим, играчки.
Важно! Осемте слоя на кърпата й придават изключителни абсорбционни свойства
и я правят една от кърпите с най-силни антибактериални свойства! Подходяща за
избърсване на ръце, тъй като, освен че добре подсушава, обира допълнително и
остатъчното замърсяване по ръцете от химикали или храни!

Какво и как да почиствате с бамбуковите кърпи: Със суха кърпа:
С мокра кърпа:
•
•
•
•

Да миете съдове (тенджери, чинии, тигани, чаши).
Да подсушавате и миете плота на кухненската мивка.
Да миете плочките в кухнята и банята.
Да почиствате в кухнята шкафове, готварска печка и др.

• Да избърсвате кухненската маса след хранене.
• Да полирате съдове с цел дезинфекция и
премахване на вредни химикали.
• Да забърсвате прах върху мебели.
• Да полирате стъкла, огледала.
• Да бършете мокрите си ръце след работа в кухнята.

С помощта на тази кърпа Вие можете съвсем спокойно да замените обичайните гъби
за съдове. С лекота ще измиете всякаква посуда в кухнята, включително и мазни съдове след
готвене, при това без да използвате миещи препарати. А самата кърпа се измива с лекота, само
трябва да я изплакнете с хладка вода под чешмата и от нея ще падне цялата мърсотия и мазнина.
Отдавна е известно, че, употребявайки различни химични препарати, по кухненските съдове
остава част от тях. Това означава, че ние буквално поглъщаме от тези миещи препарати, които
влияят на здравето ни. С помощта на тази кърпа, Вие ще можете с лекота да миете съдовете си, без
Размер: 20 х 20 см да ползвате вредни препарати, а за тези, които все пак решат, че е по-хигиенично използването
на препарат при миене на съдове, биха могли с кърпата да полират вече измитите съдове. Така не
50
код 25203
лв. оставяте място на микробите и другите микроорганизми да живеят във вашата кухня, а от друга
страна можете да почиствате остатъците от вредните химически препарати!
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Бамбукови кърпи

Бамбукова кърпа за съдове Bamboo Dish Premium

Суперефективни кърпи
от ултрамикрофибър
Какво е ултрамикрофибър?
Историята на микровлакното започва в Япония, преминава през Корея и идва в Европа през Швеция. Най-новите високотехнологични
ултрамикрофибърни влакна се произвеждат в Япония и Корея. Ултрамикрофибърът е микрорязано микровлакно с под 0,50 дение,
което има триизмерна конструкция с микропространства между прорязаните сегменти, където всъщност се поемат мръсните
частици и се абсорбират течностите. Състои се от специално патентован метод на сплитане на микрорязаните микровлакна, като
80% от тях са от полиестер, а 20% - от полиамид. Дебелината на всяко влакно е по-малко от 1/100 от човешкия косъм.

Важно за ултрамикрофибъра!
Благодарение на своята структура, влакната на кърпата улавят не само видимите, но и
невидимите замърсявания. Кърпите отстраняват до 99,2 % от микроорганизмите върху
различни видове повърхности, но не ги задържат във влакната, а при изпирането биват
отстранявани. Кърпите от ултрамикрофибър имат способността да абсорбират влагата
и да почистват замърсяванията десетки, дори стотици пъти по-добре от материи като
памук, вълна и дори обикновения микрофибър. След употреба не оставят мръсни и
влажни следи по третираната повърхност. (виж Фиг.1).

Микрофибърни кърпи

Фиг. 1

Дение (Denier) е мерна единица за линейна плътност на масата на влакната. Едно
влакно е със стойност 1 дение, ако 9 000 метра от това влакно тежат 1 грам.
Европейски стандарт:
Влакно с по-малко от 1 дение = микрофибър
Влакно с по-малко от 0,5 дение = ултрамикрофибър
Специалното влакно на Green Master® е високотехнологично корейско влакно.
Продуктите от серията PROFESSIONAL са с 0,10 дение – най-тънките в света!
А от сериятa PREMIUM са с 0,20 дение.
От Фиг.2 можете да добиете представа за микроскопичните размери на всяко едно
влакно и метода на сплитане на отделните влакна в един квадратен сантиметър от
всяка една кърпа от ултрамикрофибърно влакно Green Master®.
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Фиг. 2

Какво можем да почистваме с кърпи от ултрамикрофибър?
Прозорци, огледала, всичко в кухнята, всички повърхности в банята, мебели, инструменти, посуда, очила, екрани,
подове, превозни средства, стени, грим, играчки, дръжки на врати и много други. Способността на кърпите да
почистват микроби и бактерии, без да ги задържат в тъканта, ги прави идеално средство за почистване в здравни,
медицински и учебни заведения. Те са с широко приложение в домакинството, офисите, индустрията, транспортните
средства и навсякъде, където има нужда.

Как се използват кърпите?
Когато кърпата е суха, прахта и замърсяванията се свързват на повърхността им чрез статично привличане. Затова може
да се използва за почистване на прах, подсушаване и полиране. За почистване на петна от мазнини и всички останали
случаи кърпата трябва да е влажна и замърсяванията се улавят, благодарение на капилярни сили на взаимодействие.

Почистване и поддържане на кърпите

Предимства на кърпите от ултрамикрофибърно влакно Green Master®:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Необходима Ви е само вода!
Без химикали!
Лесно и бързо!
Спестявате време и пари!
Високотехнологично корейско влакно!
Отличен почистващ ефект!
Не задържат неприятните миризми!
Ултра-абсорбция!
Бързо съхнещи!

•
•
•
•

Лесно преносими!
Препоръчват се за употреба от хора с алергии!
Съхранявате в най-добър вид Вашите мебели и предмети.
Издържат стотици пранета, когато се използват и почистват
правилно.
• Почистването с тези кърпи предпазва от алергии, поради
намалената употреба на химикали и свойството на влакната да
почистват, но не и да задържат микробите и бактериите.
• Малките неща, които променят начина на почистване из основи!
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Преди първата употреба се препоръчва да се изпере със сапун и да се изплакне, за да
се измие техническия прах, останал в тъканта при производството. Кърпата се прегъва
двукратно и по този начин получаваме 8 работни повърхности. Използвайте всяка една
от тях, преди всяко изпиране. При почистване на грапави повърхности, внимавайте да
не нарушите структурата на влакната. При изстискване не усуквайте кърпата прекалено.
Може да се изпира стотици пъти при температури, посочени на етикета. Не използвайте
избелващи средства и омекотители.

Професионална кърпа
за прозорец
Proﬀesional Window Cloth

Професионална кърпа
за прозорец и автомобил
Proﬀesional Window & Car Cloth

0,10 дение
Размер: 40 х 40 см

Микрофибърни кърпи

код 25101

1190лв.

0,10 дение
Размер: 60 х 40 см
код25109

1500лв.

Кърпите, с които прозорците, огледалата, автомобилите и металните повърхности ще заблестят!
Уникално тънкото влакно и специалния патентован метод на сплитане правят тези кърпи незаменим помощник на всички,
които искат да почистват дома, автомобила и офиса си като професионалисти! 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. Повърхностите, избърсани с тези кърпи,
ще се замърсяват по-малко и по-бавно, тъй като бактериите, акарите и другите микрооганизми са отстранени над 99, 2%!
Важно! Ако повърхността, която ще почиствате, е била обработвана преди това с химикали, трябва да се избърше поне
2-3 пъти с влажна Професионална кърпа за прозорец или автомобил, за да се отстранят натрупаните пластове препарати.
След употреба върху стъклени повърхности не остават власинки!
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Професионална универсална кърпа Proﬀesional Multi-Purpose Cloth
Кърпата, с която ще почиствате всичко като професионалист!

0,10 дение
Размер: 40 х 40 см
код 25102

1190лв.

Предназначена за професионално почистване на замърсявания навсякъде
в дома, офиса, автомобила, детската градина, училището, университета и
навсякъде, където има необходимост! Освен, че премахва замърсявания от
всички повърхности в дома, като: шкафове, мивки, кранове, плочки, дръжки
на врати и др., кърпата успешно се справя с пресни петна по мека мебел и
дрехи, както и за подсушаване и полиране на сервизи за хранене и чаши.
Може да се използва и за почистване на грим и замърсявания по лицето, тъй
като е изключително мека!
Важно! След почистване на тежки замърсявания като мазнина по печката,
Ви препоръчваме да я изпирате веднага, за да запази по-дълго свойствата
си!

Комплект универсални кърпи Color Set Premium
0,20 дение
Размер: 3 броя: 32 х 32 см
код 25103

1390лв.

Цена на 1 кърпа отделно: 5,90лв.
Код за жълта: 25104
Код за зелена: 25105
Код за сива: 25106

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 – когато са намокрени
и добре изтискани, не навлажняват кожата на обувката, а същевременно
попиват в себе си всички остатъци от сол и разяждащи замърсявания.
Важно! Разнообразието от цветове Ви дава възможност да изберете
различен цвят на кърпата, с която ще почиствате различните по-силно
замърсени повърхности като вани, тоалетни чинии и фурни.

Цветовете на кърпите може да варират!
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Кърпите, с които ще почиствате идеално всички помещения!

Комплект универсални гъбки за дома
Sponge Set Premium
Гъбките, които ще правят чудеса във Вашето домакинство!

0,20 дение
Размер: 5 броя: 17 х 11 см

Микрофибърни кърпи

код 25107

Позволяват посудата, мивките, ваните, бидетата и другите подобни
повърхности да се почистват идеално без изполване на препарати!
Чудесно средство за почистване на кухненския плот и масата за хранене
след всяка употреба – почистват идеално и не задържат в себе си
микроби и бактерии.
Важно! Разнообразието от цветове Ви дава възможност да изберете цвят
на гъбката за всяка повърхност, която ще почиствате.

1390лв.

Кърпа за оптика
Optic Cloth Premium
0,20 дение
Размер: 15 х 15 см
код 25108
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390лв.

Кърпата за оптика е произведена от най-нежното микровлакно Предназначена е за
почистване на очила, екрани на телевизори, компютри, смартфони и таблети; оптика,
лазерни дискове, клавиатури, фотоапарати, всякаква техника.
Важно! Необходим аксесоар за всяка чанта. Идеално отстранява също и грим, и
замърсяване по кожата от околната среда.

Микрофибърна Ледена кърпа COOL TOUCH
Едно истинско ледено чудо!

код 2511_

1190лв.

100% микрофибър

Използвайте вкъщи, на открито, винаги когато сте изложени на висока температура и имате нужда да се разхладите. Ето и някои идеи:
по време на излет или почивка,
докато спортувате,
можете да я използвате като студен компрес
на плажа,
при настинга и грип.
докато работите в градината,
докато се разхождате,

Микрофибърни кърпи

Размер: 100 x 30 см

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

Цветове,
в които се предлага:
0 - сиво
1 - тъмно синьо
2 - зелено
3 - циклама
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Антибактериални (със сребърни частици) микрофибърни
кърпи за кухнята и домакинството - Netex
Произведени в Австрия! Част от антибактериална микрофибърна серия за почистване номер 1 в света - Netex!
Сертифицирани от известния институт по хигиена, медицина и опазване на околната среда - Hohenstein!
Най-важните факти за кърпите Netex:
Важно:
• може да се използват за всякакви повърхности;
• с доказани, сертифицирани, перманентни антибактериални свойства;
• не задържат миризми, не се втвърдяват и не губят цвета си;
• не оставят след себе си следи (мъхчета, ивици и др.);
• не е нужно да се използват дезинфекциращи и почистващи препарати;
• може да се изпозлват отново и отново;
• може да се използват както сухи, така и влажни.

Да се перат при 60 °C.
Състав: 100% микрофибър със сребърни частици.
Да се внимава при употреба върху повърхности,
които лесно могат да бъдат надраскани (незалепващи
покрития, боядисани повъхности и др).

Антибактериална (със сребърни частици) микрофибърна
3 в 1 кърпа, гъба, подложка - за кухнята и домакинството - Netex, 15 x 20 см

Микрофибърни кърпи

3 в 1 - кърпа, гъба, подложка за сушене с високи абсорбиращи свойства!
Подходяща за всякакви повърхности, особено за:
• мивки;
• котлони;
• плотове;
• маси.

код 25121
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2100лв.

Антибактериалната 3 в 1 кърпа-гъба-подложка е решението на вашите проблеми вкъщи
или в офиса.
Антибактериалните свойства се постигат, благодарение на сребърни частици, добавени
към микрофибърните влакна, а иновативната технология на производство гарантира, че
цветът няма да се промени във времето.
Този универсален домашен помощник разполага с 2 страни – груба, с чиято помощ се
отстраняват по-упорити замърсявания, също и мека, удобна за забърсване или абсорбиране
на течности.

Антибактериални (със сребърни частици) микрофибърни кърпи-гъби
за кухнята, дома и електронните устройства Netex 15 x 20 см - 2 броя
2 в 1 - кърпа и гъба с най-високи абсорбиращи
свойства от всички кърпи в серията - 2 броя!

код 25122

1800лв.

Подходящи за всякакви повърхности, особено за:
• пластмасови;
• метални;
• плочки;
• почистване и дезинфекция на електронни устройства
(телефони, екрани и др).
Антибактериалните микрофибърни кърпи-гъби Netex са решението на вашите проблеми вкъщи
или в офиса. Те са перфектният заместител на универсалните попиващи кухненски кърпи, които
присъстват във всяко домакинство, но за разлика от тях, не задържат неприятни миризми, не се
втвърдяват, когато изсъхнат, а напротив, могат да се използват и сухи, за забърсване и дезинфекция
на различни повърхности и предмети. Перманентните антибактериални свойства се постигат,
благодарение на сребърните частици, добавени към микрофибърните влакна, а иновативната
технология на производство гарантира, че цветът няма да се промени след употреба.

Антибактериални (със сребърни частици) универсални микрофибърни
кърпи за домакинството Netex 30 x 40 см - 3 броя

код 25123

2500лв.

Забравете за неприятните миризми и използването на дезинфекциращи препарати за почистване.
Универсалните антибактериални микрофибърни кърпи ще станат любимия ви помощник,
както вкъщи, така и в колата или офиса. Перманентните антибактериални свойства се дължат
на наличието на сребърни частици в микрофибърните влакна, а иновативната технология на
производство гарантира, че цветът няма да се промени във времето.
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Микрофибърни кърпи

Кърпи с високи абсорбиращи свойства - 3 броя!
Универсални почистващи кърпи, подходящи за всякакви
повърхности, особено за:
• прозорци и стъклени повърхности;
• забърсване на прах и премахване на замърсявания по мебели
(маси, шкафове и др.)
• перфекни както за дома, така и за колата и офиса.

ЕКО МОП
Тази почистваща система е продукт от ново поколение. Лесно може да
се използва от всеки. Микрофибърната глава осигурява екологично
почистване, без да оставя влажни петна.
Въртяща се система на дръжката осигурява изстискване на почти цялата
вода. Гъвкавият дизайн на мопа позволява лесно почистване под дивани
и шкафове. Можете бързо да почистите всички видове повърхности:
гранит, ламинат, паркет и кожени настилки и т.н.

ЕКО МОП
Размер: 45,5x26,5x25,5 см
90
код 24143

59

лв.

Може да се почиства само с вода или с вода и препарат. Елегантната
правоъгълна кофа с въртящ се отдел за отцеждане на мопа допълва този
изключителен продукт.
Резервна микрофибърна глава ЕКО МОП

код 24144

990лв.

ПРОФЕШЪНЪЛ ФИКС МОП
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.

MOP SET

Въртяща се система на дръжката осигурява изстискване на почти
цялата вода. Гъвкавият дизайн на мопа позволява лесно почистване
под дивани и шкафове. Можете бързо да почистите всички видове
повърхности: гранит, ламинат, паркет и кожени настилки и т.н.

ФИКС МОП

Размер: 46 x 26 x 28 см
00
код 24145

62
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лв.

Може да се почиства само с вода или с вода и препарат. Елегантната
овална кофа с въртящ се отдел за отцеждане на мопа допълва този
изключителен продукт. Диаметърът на Микрофибърната глава е
по-голям от този на Микрофибърната глава на ЕКО МОП-а.
Резервна микрофибърна глава ФИКС МОП код 24146

990лв.

За сладък и здравословен сън
за цялото семейство!

За здрав и регенериращ сън! Без алергии и болка!
С уникалната австралийска мериносова вълна WOOLMARK, магнити и геопатогенна защита
Всеки човек прекарва 1/3 от живота си в сън, чието качество е от особено значение за общото здравословно състояние и тонус.
Нарушеният сън може да породи редица проблеми като нервност, отпадналост, хронична умора, депресивни състояния, проблеми
с нервната, ендокринната система и др. Некачествените и неудобни матраци от своя страна могат да станат причина за проблеми
на опорно-двигателния апарат и нервната система, а спалното бельо и завивки често са източник или благоприятстват развитието
на алергии и проблеми с дихателната система и кожата.
С уникалните продукти Green Master Line, Вие ще превърнете съня в истински релакс, след който организмът ще е отпочинал,
а силите възстановени. Ефективно и трайно ще се подобри състоянието на нервната система, опорно-двигателния апарат,
самочувствието, кондицията и работоспособността. И всичко това благодарение на комплексното решение с използване на
висококачествена мериносова вълна, магнитно поле и карбонова мрежа в серията Green Master Line.
В основата на серията е свръхтънкото влакно от мериносова вълна с марката WOOLMARK – световен стандарт за качество,
благодарение на което се подобрява съня, гарантира се високоефективна термоизолация и подобряване на здравословното
състояние. В продуктите с магнитно поле се добавя допълнителен здравословен ефект, подобрява се кръбообращението,
обмяната на веществата, възстановяването по време на сън и състоянието на опорно-двигателната система. Карбоновата мрежа
в някои от продуктите защитава тялото от геопатогенните зони и вредното излъчване на електромагнитни емисии, които нарушават
енергийния баланс на организма, предизвикват постоянна умора и изтощение.
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Терапевтична серия за спалня

Терапевтична серия продукти за спалня

Основни ефекти на продуктите
от мериносова вълна WOOLMARK:
Мекото одеяло или матрак от мериносова вълна подобряват съня и успокояват
организма.
Мериносовото влакно поглъща влага повече от 1/3 от собственото си тегло,
благодарение на което гарантира перфектна „суха“ топлина и предпазва тялото
от влага, което подпомага при болки в гърба, артрит, ревматизъм, радикулит,
простудни заболявания.
Уникалният строеж на влакното гарантира идеална топлоизолация(термостатик),
като реализира чудесната си способност на „дишащ материал“.

Терапевтична серия за спалня

Гарантират здравословен ефект – подпомагат организма при грип, простудни и
белодробни заболявания, болки в кръста, гръбнака, ставите.
Мериносовите продукти имат уникалното качество да се самоочистват
благодарение на специфичната си структура – сърцевината на влакното се
състои от два типа клетки – при повишена влажност възниква естествен процес
на триене между тях, което води до самоочистване. Затова не е нужно да се
перат, а при леко влажно време е достатъчно да се проветряват.
Удивителна устойчивост на замърсяване – еластичната(пружинна) структура на
влакното отблъсква чужди частици, в резултат на което то лесно се изчиства
само с изтръскване.
Съдържащите се във влакното серицин и ланолин гарантират антимикробното
му действие.
Действат антиалергично и антистатично.
Неутрализират токсичните вещества, съдържащи се в потта.
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Топ матрак от мериносова вълна и памук
За здрав и комфортен сън

15490 лв.

Размер: 90 х 200 см
Състав: Лице:100% мериносова вълна Гръб:100% памук

Одеяло от мериносова вълна и памук

код 26102

19990 лв.

Одеялото от мериносова вълна и памук е перфектен избор за
всеки човек – осигурява прохлада през лятото и приятна топлина
през зимата. Лятната страна е от високачествен памук, който гарантира
истински комфорт. Зимната страна е произведена от висококачествена
мериносова вълна, благодарение на което ще се радвате на невероятна
топлина. Висококачествената мериносова вълна осигурява перфектен
температурен комфорт, премахва влагата и препятства развитието
на алергени и бактерии. Подкрепя организма при проблеми и
възпалителни заболявания на костната система.
Размер: 140 х 200 см
Състав: Лице:100% мериносова вълна Гръб:100% памук
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код 26101

Матракът от мериносова вълна и памук е идеално средство за
осигуряване на добър и здравословен сън, поддържащ процесите
на температурно равновесие и гарантиращ цялостното благотворно
действие на качествената мериносова вълна. Премахва влагата,
неутрализира бактерии и алергени, спомага за комфортен сън и
пълноценна почивка на тялото.
Широко известно е, че вълната предпазва от ниски температури, но
е особено интересно, че тя осигурява идеална защита и от високи
температури. Това е причината бедуините да ползват вълнени
изделия като защита от изключително високите температури, докато
ескимосите ги използват като защита от студа. Второто лице на топ
матрака е изработено от 100% висококачествен памук.

Калъфка за възглавница от мериносова вълна и памук
За да превърнете вашата възглавница в още
по-комфортен и здравословен продукт.

код 26103

3790 лв.

Съчетава оздравителното и терморегулиращо действие на мериносовата
вълна с комфорта на висококачествения памук. Предпазва от бактерии,
алергии, изпотяване и други проблеми, характерни при използването на
обикновени калъфки. Изберете своя материал – топлата и оздравителна
вълна или нежността и релаксиращото действие на страната от памук. И в
двата случая комфортът и здравият сън ще бъдат незабравими.
Размер: 40 х 78 см;
Състав: Лице:100% мериносова вълна Гръб:100% памук

Възглавница от мемори пяна

За да бъде Вашият сън спокоен и здравословен.

Терапевтична серия за спалня

Удобната възглавница е в основата на спокойния сън, защото спомага за
правилната позиция на тялото, като дава опора на врата и гръбначния стълб.
Размер: 70 х 40 х 11 см.

Топ матрак 3 в 1 от мериносова вълна с
код 26111

код 26104
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5490 лв.

22590 лв.

магнитно поле и карбонови нишки

Идеално съчетание от висококачествена мериносова вълна, магнитно
поле и специална карбонова мрежа за перфектен сън и добро здраве.

Мериносовата вълна задържа влагата, осигурява температурен комфорт,
неутрализира бактерии и алергени, гарантира пълноценен сън и възстановяване.
Петте магнитни ленти са разположени в съответствие с енергийните зони на
човешкото тяло. По този начин възстановяването по време на сън е максимално
ефективно, регулира се обмяната на веществата и кръвообращението, укрепва
се имунитета и жизнеността на организма. Карбоновата мрежа защитава тялото
от геопатогенни зони и вредното излъчване на електромагнитните емисии.
Изключително подходящ за хора, които страдат от проблеми с кости и стави,
остеопороза, нарушения в кръвообращението, подложени на стрес и натоварване.
Размер: 90 х 200 см Състав: Лице:100% мериносова вълна Гръб: памук с карбонова мрежа.

Възглавница от мериносова вълна
Възглавницата от висококачествена мериносова
вълна е мека и уютна.

4690 лв.

Одеяло от мериносова вълна
Уникално одеяло, произведено от найвисококачествено мериносово влакно WOOLMARK.
Супер одеяло с
двойна дебелина
Размер: 140 х 200 см

код 26107

27990 лв.

За истински комфорт и здраве:
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.
Изключителна износоустойчивост.
Самопочистващо се и лесно за поддръжка.
Състав: 100% мериносова вълна
Стандартно одеяло:
Размер: 140 х 200 см

код 26106

15490 лв.
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код 26105

Тя подобрява качеството на съня и здравето. Гарантира отличен
температурен контрол и „дишане“ на материята, на която спим.
Предпазва от алергии и респираторни заболявания. Лесна за
поддръжка, лека и еластична тя е идеално решение за съня на
Вас и на Вашето дете. При необходимост е възможно част от
вътрешния пълнеж да бъде намален, за да се регулира височината
на възглавницата.
Размер: 40 х 60 см Състав: 100% мериносова вълна

Активатор за жива и мъртва вода

Активатор за жива и мъртва вода VODOLEK
Активаторът VODOLEK е предназначен за електро-химична активация на питейна вода
с цел получаване на католит (алкална вода, наричана още „жива” вода) и анолит (кисела
вода, наричана още „мъртва” вода). И двата вида вода притежават силна биологична
активност и могат да се прилагат външно и вътрешно за профилактика на широк кръг
заболявания, както и за редица приложения в домакинството и личното стопанство.
Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство с висока антиоксидантна
активност. Тя ускорява биологичните процеси в организма, повишава кръвното
налягане, подобрява апетита, придава енергия и бодрост. Стимулира бързото зарастване
на различни рани от драскотини до язви на стомаха и дванадесетопръстника. Живата
вода е ефективно средство за пране и обезмасляване на повърхности; стимулира
растежа на домашни и градински цветя и растения.
Мъртвата вода забавя биологичните процеси в организма, понижава кръвното
код 20060
налягане, успокоява нервната система, подобрява съня, намалява болките в ставите.
Тя е мощно бактерицидно и дезинфекциращо средство и се използва за обработка на
00
бельо, дрехи, хранителни продукти, плодове, зеленчуци, съдове и помещения.
лв.
Живата и мъртвата вода разделно или комбинирано могат да се използват за лечение
На снимката продуктът е с примерен цвят. При
и профилактика на грип, хрема, ангина, болки в гърлото, ларингит, гингивит, зъбобол,
поръчка се получава цвят според наличностите.
главоболие, херпес, бронхиална астма, бронхит, алергии, конюнктивит, хепатит, гастрит,
киселини в стомаха, язва на стомаха и дванадесетопръстника, хемороиди, запек, следоперационни рани, изгаряния, псориазис,
дерматомикози, абцеси, екземи, ревматизъм, разширени вени, захарен диабет. Освен това и живата вода, и мъртвата вода могат да
се използват за хигиена на кожата на лицето, изглаждане на бръчки, грижа за косата, премахване на неприятния мирис на краката и
др. Пълно и точно описание на техническите характеристики и начина за работа с уреда, както и пълен списък на заболяванията и
процедурите, свързани с тях, можете да намерите в инструкцията на прибора на www.green-master.eu
Активаторът VODOLEK представлява електро-химична клетка, състояща се от два електрода - анод и катод, разделени с преграда
от неглазиран порцелан, позволяваща селективна миграция на йони между електродите. При работата на повечето подобни уреди,
продавани на пазара (дори и тези с цени над 1000 лв.) се наблюдава образуване на светла жълто-кафява утайка и интензивна корозия
на анода, което е показател за замърсяване на активираната вода с тежки метали. В резултат на това, вместо да се получи вода
с лечебни свойства, се получава отровен коктейл, рушащ здравето. При разработването на активатора VODOLEK са предприети
специални мерки за предотвратяване на тази опасност, като анодът е изработен от устойчив на корозия чист титан, покрит с платина,
а катодът е изработен от специална неръждаема стомана марка EN 1.4301. Допълнително емисията и дифузията на метални йони се
елиминират чрез импулсно високочестотно захранване на електро-химичната клетка. Процесът на електро-химична активация на
водата се управлява от електронен таймер.
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WAVE GUARD - 1 брой
Защитава от вредното действие на средствата за мобилна комуникация
99% ефективна защита!

код 20007

1190лв.

Wave Guard е електронен модул, предназначен за локална защита на човешкия организъм от
вредното действие на опасните електроманитни излъчвания на съвременните средства за
комуникация. Използването на Wave Guard Ви защитава и предпазва централната нервна система и
целия организъм от развитие на заболявания в резултат на използване на средства за комуникация.
Wave Guard е ефективен за всички модели радио и мобилни телефони в различните им технически
стандарти на работа. Wave Guard улавя до 99% от разсеяните електромагнитни вълни, които в противен
случай достигат до човешкото тяло и преимуществено засягат зоната на главния мозък. Wave
Guard е електронен модул във вид на спирална окръжност, който неутрализира високочестотните
електромагнитни излъчвания в честотния диапазон 400-1800 MHz, като ги превръща в топлина.
Wave Guard е подходящ за всички видове радио и мобилни телефони.

Електронният уред за борба с гризачи излъчва
електро-магнитни импулси, което въздействат на
слуховия апарат и нервната система на гризачите.
Това нарушава жизнените им функции и предизвиква
паника сред тях. Гризачите престават да се хранят и
размножават, а в последствие напускат охраняваната площ. Формата и честотата на импулсите се
променя постоянно, за да се предотврати привикването на гризачите към тях. Уредът значително
намалява плътността, както на мишки и плъхове, така и на хлебарки, мравки и др. пълзящи
насекоми. Ефективната площ, която един уред може да охранява е 100 -120 кв. м., той се захранва
от страндартната електропреносна мрежа 220 V.
Първоначалният ефект се проявява след 7-10 дни. През този период вероятно ще забележите
повишена активност на гризачите. Това е нормално – под въздействие на електромагнитното
поле те напускат укритията си, а в последствие и охраняваните помещения. Използването на
допълнителни средства (капани, примамки) през този период дава много висок ефект. Уредът не
влияе на домашни животни и любимци, с изключение на хамстери и морски свинчета.
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охранявана площ - 100-120 м2;
консумирана мощност до 7W;
захранващо напрежение 220V;
първоначален ефект след 7-10 дни.

код 20011

2990лв.

Други уникални продукти

Електронен уред за борба с гризачи

Volcano Silver Technology 3in1
Устройство за пране и дезинфекция! Сензация в ултразвуковото пране!
Специално за всички наши клиенти ние разработихме последно поколение
устройство за пране и дезинфекция “Volcano Silver Technology”. За първи
път в света ние създадохме ултразвуково устройство, което обединява три
технологии, в резултат на което достигнахме максимална ефективност и
качество на прането:
Ултразвукова обработка на тъканите – ултразвукът прониква между
влакната на тъканите и гарантира изпирането им без механическо
въздействие, което съществува в традиционните перални машини.
Магнитна обработка на водата – благодарение на този процес се неутрали
00
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лв.
зира вредното влияние на “твърдата вода”, което се отразява на качеството
на прането. Ефектът се постига с комбинираното действие на ултразвуковите вълни и постоянно магнитно поле, действащи в
перилния разтвор, благодарение на вложените в устройството 4 специални магнити.
Най-новата технология в областта на дезинфекцията – Nano Silver. Тази технология обединява антибактериалните свойства
на среброто и съвременните нано-технологии. Това гарантира високоефективна антибактериална обработка на тъканите без
специални препарати или кипене. В резултат на нано-силвър технологията, перилният разтвор се насища с милиарди частички
сребро, които бързо се превръщат в сребърни йони, с мощно дезинфекционно действие. В процеса на пране тъканите абсорбират
част от сребърните йони и съхраняват своите качества по-дълго.

Други уникални продукти
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Благодарение на тази нова технология, “Volcano Silver Technology” гарантира бързо и ефективно изпиране, съхраняване на
цветовете, структурата и качеството на тъканите.
“Volcano Silver Technology” е последно поколение ултразвуково устройство за пране и дезинфекция. То събира в себе си най-доброто
от всички предходни модели, като добавя и нещо ново – това което го прави уникално и най-доброто в света.

Основни преимущества:
първата в света тристепенна система за пране и дезинфекция,
гарантираща максимален ефект: ултразвук, магнитна обработка на
водата, Nano-Silver дезинфекция;
съхранява цветовете и структурата на дрехите;
изключително качество на изпиране за всякакъв вид дрехи и текстил;
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безопасност и безвредност при експлоатация;
максимална икономия на вода, електроенергия и
перилни препарати;
100% дезинфекция на тъканите;
съвременен дизайн, компактност и ергономичност.

Magnolia Silver
Магнитен декарбонизатор с дезинфекционен ефект два ефекта, за по-добро пране и миене на съдове
Magnolia Silver е прибор от ново поколение, с помощта на който
успешно се решават проблемите с твърдата вода и се повишава
качеството на пране и миене на съдове. Благодарение на Magnolia
Silver вие можете да превърнете всяка автоматична перална машина в
най-съвременен модел, което освен гарантирания ефект на изпиране,
осигурява и пълна дезинфекция на тъканите.
Magnolia Silver е система за хидродинамична обработка на
водата с включен нано-силвър ефект, благодарение на което
се повишава качеството на изпиране на дрехите и измиване на
съдове в съдомиялни машини, като наред с това се гарантира пълна
дезинфекция, благодарение на най-съвременната технология за
дезинфекция Nano-Silver Technology.

Magnolia Silver гарантира:

2590лв.

Nano-Silver Тechnology – последно поколение система за дезинфекция, основана на отделяне на активно сребро, чийто
частички имат нано-размери и във всяка перална и съдомиялна машина гарантират пълен дезинфекционен ефект. Магнитна
обработка на водата. В корпуса на устройството, направен от специален полимер, са вградени двойка специални магнити,
които формират мощно магнитно поле с ефективна конфигурация. Благодарение на това се понижава твърдостта на водата, в
резултат на което се повишава ефективността на прането и миенето на съдовете.

Други уникални продукти

код 20008

тотална дезинфекция в перални и съдомиялни машини,
благодарение на последно поколение дезинфекционна система;
ефективна неутрализация на образуването на накипи по
нагревателните елементи на перални и съдомиялни машини, което
значително увеличава тяхната експлоатация;
100% икономия на омекотители за вода;
до 65% икономия на перилни препарати;
до 65% икономия на омекотители за дрехи;
до 30% икономия на електроенергия;
отлични резултати и повишаване качеството на пране и миене;
значителна икономия на средства.
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УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР
“VOLCANO EXPERT - M”
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Други уникални продукти
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14900лв.

Универсалният ултразвуков активатор “VOLCANO EXPERT - М” е предназначен за обработка на:
Вода, водни разтвори, течни хранителни продукти (мляко и плодови сокове) с цел дезинфекция
и удължаване срока на съхранение.
Алкохолни напитки с цел подобряване на вкусовите качества, удължаване на срока на
съхранение и намаляване на вредни примеси.
Трудни за измиване плодове, като грозде, ягоди, ябълки и др., както и на листни зеленчуци като
маруля, салати, спанак, лапад, магданоз, целина, броколи и др. с цел измиване и дезинфекция.
Месо, месни продукти и риба с цел дезинфекция и удължаване срока на съхранение.
Бельо и дрехи от естествени и изкуствени тъкани с цел изпиране и дезинфекция.
Спортни обувки с цел изпиране и дезинфекция.
Метални, пластмасови и дървени съдове, прибори и приспособления от домакинството с цел
почистване и дезинфекция.
Бижута, монети, аксесоари, верижки за часовници, очила, самобръсначки, медицински
инструменти, печатни платки, машинни елементи и др. с цел почистване и дезинфекция.
Детски съдове, играчки и др. с цел почистване и дезинфекция.
Приготвяне на студени чайове и отвари от плодове и билки чрез дълбока екстракция на
съдържащите се в тях активни вещества, етерични масла и багрила.
Почистване на четки за зъби, зъбни протези, четки за коса и гребени, домакински гъби и кърпи.
Начин на употреба: Налейте обработваната течност в подходящ съд с диаметър на
гърловината по-голям от диаметъра на излъчвателя. Поставете излъчвателя в съда и включете
уреда. Използвайте инструкцията за употреба.
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GREEN MASTER - ЗАСТРАХОВАНЕ
GREEN MASTER е лицензиран застрахователен брокер, предлагащ експертно всички застрахователни продукти и услуги на водещите застрахователни
компании в България.GREEN MASTER разполага с екипи от професионално обучени мениджъри, които ще Ви предложат най-доброто за Вашата
разумна сигурност.

Какво предлагаме?
АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ
Гражданска отговорност
Автокаско
Автоасистанс
ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ
дом, офис, търговски обект,
предприятие, хотел и др.
ОТГОВОРНОСТИ
професионална отговорност –
нотариуси, адвокати,
експерт-счетоводители,
туроператори, превозвачи,
работодатели, проектанти,
строители, хората носещи оръжие

ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА С АСИСТАНС
ЖИВОТ
инвестиционни и рискови
пенсионни и детски
ЗЛОПОЛУКИ
индивидуална и рискова злополука
злополука на учащи и персонал
ДРУГИ
селскостопански
карго
строително – монтажни рискове
на плавателни съдове и летателни
апарати

голямо
разнообразие
на
застрахователни
продукти на утвърдени
и
лицензирани
застрахователни
компании в България
професионална
консултация и коректно
обслужване
на
територията на цялата
страна
помощ при избора
на
най-подходящият
застрахователен продукт
при всеки конкретен
случай
трите най-добри актуални
оферти за избрания
застрахователен продукт

За повече информация: www.green-master.eu

анализ и експертна
оценка на всяка оферта
индивидуален подход,
гъвкави
условия
и
конкурентни тарифи
пълно
съдействие
и
помощ
при
застрахователно събитие
по време на целия
застрахователен период
своевременно
напомняне
за
предстoящи падежи по
застрахователни полици
дискретност и защита на
личните данни
атрактивни бонуси и
отстъпки

