
Купете продукти на промо-
ционални цени от настоящата 
брошура по Код 1 или целия 
Каталог 2021/2022 и за всяка 
отделна поръчка за поне ...

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

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

ограничение в количествата.

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

продукти с отстъпка по Код 2.

Закупуването на продукт по 
цените с Код 2 е възможно САМО 

след предварителна покупка 
за поне 29,90 лв.

Промоционална кампания 
27.09. - 24.10.2021            

Есенни усмивки!



2390
лв

ПРОМО цена:

3042020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

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

Стара цена: 

2990
лв

Витамин C 
с удължено 
освобождаване
120 таблетки

3042040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

30747240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

Силен имунитет 
за новия сезон!

1585
лв

ПРОМО цена:

30747220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

Селен + цинк, 
30 таблетки - 2 броя

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

Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.

1050
лв

ПРОМО цена:

30705230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

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

Витамин C + Цинк 20 разтворими 
таблетки + 4 таблетки ПОДАРЪК 
2 опаковки

Стара цена: 

1500
лв

30705002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

750
лв

ПРОМО цена:

2

945
лв

ПРОМО цена:

3073230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

Vitar препоръчва при: срив на имунната 
система; респираторни заболявания, грип, 
настинки, чести боледувания; за общо 
укрепване на организма; за подобряване 
състоянието на кожата, костите, ставите, 
сърдечно-съдовата и нервната система. 

Витамин С 
комплекс,
16 сашета

Съдържа: витамин С, цинк, екстракти от 
ацерола и шипки.

МОДЕРНА ФОРМУЛА ЗА БЪРЗ РЕЗУЛТАТ
Стара цена: 

1350
лв

Vitar препоръчва уникална комбинация от

900
лв

ПРОМО цена:

3074330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

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

Мултивита плюс 
30 таблетки

Стара цена: 

1290
лв

2390
лв

ПРОМО цена:

3042047код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв

Стара цена: 

3980
лв

+

 -40% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

КОМПЛЕКТ:
Витамин С, 
120 таблетки + 
Селен + цинк, 
30 таблетки

Стара цена: 

1980
лв

Съдържа витамин С, цинк, витамин Е, бета 
каротен, селен, коензим Q10!



5130
лв

ПРОМО цена:

3046940 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3420
лв

Капсули витамини + 
пчелно млечице 
120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

8550
лв

Съдържа: лиофилизилано пчелно млечице (Gelee-
Royal), витамини В1, В2, В6, В12, ниацин, пантотенова 
киселина, фолиева киселина, биотин.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при: 
• намален имунитет;
• в периоди на вирусни и грипни инфекции;
• възпаления на горните дихателни пътища и настинки;
• борба със свободните радикали(оксидативен стрес);
• подкрепя вродения и активира придобития имунитет;
• гарантира мощна клетъчна защита и добър 
метаболизъм;
• възстановява здравето, възвръща виталността и 
енергията. 
• подпомага при умора, отпадналост и изтощение на 
организма.

2795
лв

ПРОМО цена:

3001830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Приемът е изключително важен по време и особено 
преди периоди, в които се очакват вирусни или други 
инфекции.

3001850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Dr.Nature Имуно-пауър макс 
60 таблетки

Стара цена: 

3990
лв

За естествен имунитет 
и регенерация!

2025
лв

ПРОМО цена:

3007030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Коластра 35,
30 капсули 

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

35% имуноглобулин G(lgG)

3007050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

Коластрата 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.

Стара цена: 

2890
лв

3990
лв

ПРОМО цена:

3007018код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2890
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

ПРОМО цена:

комбинациякомбинациякомбинациякомбинациякомбинация

+

 -42% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ:
Коластра 35, 
30 капсули + 
Имуно-пауър 
макс, 60 таблетки

Септангин с 
исландски лишей,
16 пастили

VITAR препоръчва при: болки и възпа-
ления в гърлото; проблеми в горните 
дихателни пътища; кашлици; ринити; 
простуда, настинки.

Фантастична комбинация с исландски 
лишей, сладък корен (женско биле), 
живовляк, лайка, липа и витамин С.

790
лв

ПРОМО цена:

3074920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

3

1190
лв

ПРОМО цена:

30116002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1190
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
понижен имунитет;
често разболяване;
настинки, грип;
физическа и психическа умора;
за укрепване и подсилване на организма. 

Златно чудо N1
50 мл капки - 2 броя

За имунитет, енергия и памет! Стара цена: 

2380
лв

броя 
на цената 

на един2 

 ТОП продукти

Съдържа: екстракти от Златен корен, 
коприва, лиций, магарешки трън, лимонник, 
шапиче, гинко.

Стара цена: 

6880
лв

Прием: 
2 капсули дневно

Всяка таблетка съдържа: 
• Витамин С
• Ехинацея
• Чесън
• Черен бъз

• Цинк
• Селен
• Витамин D3



2550
лв

ПРОМО цена:

3007820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

3007850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

Ползи и ефекти от Витамин В17:
• помага в борбата с раковите клетки;
• препоръчва се след химио и лъчетерапия;
• подпомага организма при намален имунитет;
• действа противовъзпалително и 
обезболяващо;
• подпомага извеждането на токсините, 
получени в резултат на окислителни процеси;
• препятства развитие на сърдечно-съдови 
заболявания;
• подпомага за снемане на стрес;
• забавя стареенето.

Всяка капсула 
съдържа: 

Витамин B17 - 
100 mg.

Прием: 2 пъти 
дневно х 1 капсула.

Амигдалинът е изграден от две молекули 
глюкоза, една цианид и една бензалдехид. За да 
растат, раковите клетки 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 цианида 
и предизвикват собствената си смърт. 

Витамин В17 
60 капсули 

(Амигдалин)

 ТОП продукт

100% амигдалин, извлечен от костилки 
на кайсиеви ядки!

Прием: 2 пъти 

(Амигдалин)
Стара цена: 

3190
лв

Гроздово семе + 
Витамин С, 
60 капсули
Мощно антиокси-

дантно действие и 
силен имунитет!

Подобрява кръвообращението и кръвонос-
ните съдове. Предпазва от инсулт и 
инфаркт. Предотвратява образуването на 
разширени вени и облекчава симптомите 
при венозна недостатъчност. Действа 
противовъзпалително. Регулира стойностите 
на холестерола и кръвното налягане. 
Повишава имунитета и защитните сили Дава 
енергия и тонус на организма. Подобрява 
паметта и когнитивните функции. Подобрява 
състоянието при чувство за студени крайници. 
Ускорява възстановяването след заболявания. 

1270
лв

ПРОМО цена:

3009020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

3009040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

955
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1590
лв

Всяка капсула съдържа: 
екстракт от Гроздово семе (95% проантоциа-
нидини) - 200 mg; Витамин С - 100 mg.
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1590
лв

ПРОМО цена:

3001420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Dr.Nature 
Масло от чесън,

90 капсули 

3001440код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Един от най-древните продукти, препоръчван 
при вирусни и бактериални инфекции. За добър 
имунитет, здрава сърдечно-съдова система и 
оптимални нива на холестерола!  

Начин на 
употреба:  

2 капсули дневно, 

Начин на 

Стара цена: 

1990
лв

Всяка капсула съдържа: 2 mg масло от 
чесън като стандартизиран екстракт (500:1), 
съответстващ на 1000 mg чесън (50% алицин).

Dr.Nature препоръчва 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.

Кора от бяла 
върба, 60 капсули 1590

лв

ПРОМО цена:

3008520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3008540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1990
лв

• Намалява възпалителните процеси;
• Намалява риска от развитие на инсулт и 
инфаркт;
• Спомага при висока температура;
• Подобрява работата на мускулите при 
физически натоварвания
• Намалява симптомите при настинки и грип;
• Повишава имунитета;
• Подобрява възстановяването; 
• Нормализира показателите на кръвосъсирване. 

Всяка капсула съдържа: Екстракт от кора на 
бяла върба (15% салицин) - 400 mg.

Джинджифил 
10 сашета

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

Разтворима гореща напитка при 
простуда и грип! Джинджифил, 
облепиха, витамин С, цинк в едно! 

Vitar препоръчва при: 

680
лв

ПРОМО цена:

3072220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

 ТОП продукт

КОМПЛЕКТ 
ТРОЙНА ЗАЩИТА
Грозд.семе + Вит.С, 60 капс +
Масло от чесън, 90 капс +
Кора от бяла върба, 60 капс

АТРАКТИВНА 
комбинация

Стара цена: 

5570
лв 3900

лв

ПРОМО цена:

62011код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1670
лв

+ +++ ++

62012код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2785
лв

ПРОМО цена:

СУПЕР ИМУНИТЕТ 
ОТ ПРИРОДАТА!



1350
лв

ПРОМО цена:

3026340 код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

Equilibra препоръчва при: 
проблеми в нервната система и енергийното 
обезпечаване на организма, нарушени 
кръвотворни функции, проблеми с кожата и 
косата, физически и умствени натоварвания, 
стрес, преумора, нарушения в липидната 
обмяна.

Витамин В комплекс  
30 капсули30 капсули

Стара цена: 

2250
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3007630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

3007650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

Витамини ГОЛД А-Я 
Dr.Naturе - 60 табл.

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.

Dr.Nature препоръчва при: 
Стара цена: 

2590
лв

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

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

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 - 
3mg, Екстракт от гинко билоба - 55 mg.
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Всяка таблетка съдържа:  
магнезий, витамини В1, В5, В6.

1270
лв

ПРОМО цена:

3024120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

Equilibra препоръчва при: 
лесна уморяемост; схващания, 
мускулни спазми (крампи), 
включително и такива по време 
на сън; стрес и психическо 
напрежение; физически и 
психически натоварвания; 
повишава енергията и мускулната 
сила; подпомага сърцето; 
подобрява работоспособността. 

3024140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

955
лв

ПРОМО цена:

Магнезий + 
В комплекс 
30 таблетки

Стара цена: 

1590
лв

1910
лв

ПРОМО цена:

3001220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

3001250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Всяка таблетка съдържа 500 мг магнезий, извлечен от 
чиста дълбоко-водна морска вода. Естествен произход, 
за естествено добър резултат.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• напрежение и спазми в мускулите;
• главоболие, нервност, раздразнителност;
• проблеми със съня и заспиването;
• проблеми с костите и зъбите;
• намален енергиен тонус;
• проблеми с концентрацията и паметта;
• сърдечно-съдови проблеми;
• подпомага метаболизма на калций и калий.

 ТОП продукт
Dr.Nature 

Морски магнезий 
60 таблетки

Стара цена: 

2390
лв

1100
лв

ПРОМО цена:

30727220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

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

Магнезий + B6  
30 таблетки, 2 броя

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1380
лв

30727240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

830
лв

ПРОМО цена:

900
лв

ПРОМО цена:

3071730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

понижен имунитет; обща умора и отпадналост;
загуба на енергия; витаминен дефицит; възста-
новяване след заболяване; при физически и 
умствени натоварвания. 
Комплексна формула с 23 витамина и 
минерала, съобразени с потребностите на 
организма. Възстановява витаминния и 
минерален баланс, стимулира активността на 
имунната система, тонизира организма.

Мулти Форте 20 
разтворими таблетки

Vitar препоръчва при: 
Стара цена: 

1290
лв

Специална мултивитаминна формула за 
здраве, енергия и имунитет!

Магнезият е вторият макроелемент, от който човешкото 
тяло има най-голяма ежедневна нужда. 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.



Мощна защита за организма 
от морето и брега!Ултрапречистено и молекулярно дестилирано!                  

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

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

Стара цена: 

3290
лв

2630
лв

ПРОМО цена:

3000920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

3000940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1975
лв

ПРОМО цена:

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. 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“. 

Dr. Nature препоръчва при: проблеми със 
сърдечно-съдовата система; за регулиране 
на липидния баланс и нивата на холестерола 
и триглицеридите; 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.

4515
лв

ПРОМО цена:

3046630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1935
лв

3046650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3225
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: профилактика и заболявания на сърцето и мозъка; при проблемна кожа и зъби, 
чупливи нокти; проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени; стерилитет; ПМС; артрит и проблеми със 
ставите; проблеми с кръвното налягане и нивата на холестерола и триглицеридите; депресии; възпалителни процеси 
в организма.
Всяка капсула съдържа: 500 mg рибено масло (смесен 
концентрат от масло от сьомга) с над 30% естествени, 
полиненаситени омега - 3 мастни киселини EPA (~18%), 
DHA (~12%) и DPA (~2,5%) и 3,4 mg естествен витамин Е.

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.

Стара цена: 

6450
лв

За борба с възпаленията, здрава 
кръвоносна система, кожа, коса и нокти!

Омега - 3 рибено масло 
400 капсули

4110
лв

ПРОМО цена:

3048040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

заболявания на сърцето и мозъка; проблеми с кръвното 
налягане и нивата на холестерола и триглицеридите; 
проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени 
вени; акне и кожни проблеми; чупливи нокти; 
стерилитет, предменструален синдром (ПМС); артрит и 
проблеми със ставите; възпалителни процеси; депресии 
и психически натоварвания. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Тайната на китайските владетели за здрава 
кръвоносна система, кожа, нокти, коса!

Стара цена: 

6850
лв

Omega 3 Perilla oil 
150 капсули 3150

лв

ПРОМО цена:

3043740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Омега 3-6-9  Ленено 
масло, 180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; пробле-
ми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, ко-
са; възпалителни процеси; наднормено тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5250
лв

4950
лв

ПРОМО цена:

3041850код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4950
лв

АФА - 120 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Чудото на синьо-зеленото водорасло! 

Стара цена: 

9900
лв

Dr.Nature Хлорела: 
• Укрепва имунитета;
• Активира защитните сили в борбата с вируси и бактерии;
• Действа антиоксидантно и противовъзпалително;
• Забавя процесите на стареене;
• 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;

1675
лв

ПРОМО цена:

3002330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Dr. Nature ХЛОРЕЛА
90 таблетки

Стара цена: 

2390
лв

100% Clorela vulgaris
Супер зелена формула!

• 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 при химио- и лъчетерапия.

Прием: 
2-3 таблетки дневно.
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Всяка таблетка съдържа 250 мг чисти 
диворастящи водорасли АФА (Aphanizomenon 
� os-aquae) от Кламатското езеро.

Всяка капсула съдържа: 500 mg чисто 
ленено масло, получено от органично контро-
лирано отглеждане.



6450
лв

ПРОМО цена:

3043050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6450
лв

Коензим Q10 плюс 
150 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Спрете стареенето със 100% 
естествен коензим Q10!Стара цена: 

12900
лв

1980
лв

ПРОМО цена:

10300140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1320
лв

Фитнес кафе Антиоксидант 
мляно кафе 250 г

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 3 пъти повече антиоксиданти от зеления чай!

Стара цена: 

3300
лв
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4795
лв

ПРОМО цена:

3044540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195 
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Чисто масло от черен 
кимион, 250 мл

алергии; астма; главоболие, мигрена; срив на 
имунната система; паразитни заболявания и 
противопаразитно въздействие; хипертония; 
повишен холестерол; язва, гастрит, газове; 
отпадналост, хронична умора. Основните 
му действия са: имуностимулиращо, 
противотуморно, антибактериално. 

Стара цена: 

7990
лв

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. Регулира хормоналния и липиден баланс, 
стойностите на артериалното налягане. 

1225
лв

ПРОМО цена:

3073730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

525
лв

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

Енергийна сила 
12 сашета

Стара цена: 

1750
лв

Vitar препоръчва при: 

4195
лв

ПРОМО цена:

3047840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Гуарана,
250 таблетки

тежки физически и психически натоварвания; 
умора, отпадналост; усилен умствен труд; 
липса на концентрация; забавен метаболизъм. 
Екстрактът от Гуарана съдържа много 
ксантити, сред които и кофеин, теобромин 
и теофилин. Повишава общия физически и 
психически тонус, подпомага преодоляването 
на умората и отпадналостта. 
Съдържа гуарана, витамин С и магнезий.

Стара цена: 

6990
лв

Най-ефективната форма 
на хлорофила!

Стара цена: 

2790
лв

1955
лв

ПРОМО цена:

3003630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Dr. Nature 
Хлорофилин 
60 капсули

3003650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1395
лв

ПРОМО цена:Всяка капсула съдържа: 
100 mg хлорофилин.

Хлорофилът е пигмент, на който се дължи 
зеленият цвят на растенията. Той притежава 
изключителни ползи за човешкия 
организъм: 
• Подпомага имунитета;
• Благоприятства функцията на храносмил. с-ма;
• Подпомага детоксикацията;
• Подпомага поддържане на балансирано рН;
• Подобрява състоянието на кожата, лигавиците;
• Подпомага при кожни раздразнения, екземи;
• Контролира телесното тегло;
• Забавя процесите на стареене на клетките;
• Подпомага клетъчното дишане; 
• Подпомага кръвообращението;
• Дава тонус и енергия на тялото;
• Неутрализира лошия дъх. 

Прием: 1-2 капсули дневно

Най-ефективната форма 
на хлорофила!

Dr. Nature 
Хлорофилин 
60 капсули

4195
лв

ПРОМО цена:

3028430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Equilibra препоръчва при: срив на имунната система; алергии; екземи, 
дерматити, акне, проблемна кожа; херпес симплекс; стомашни проблеми; 
диабет, атеросклероза; отпадналост; повишен холестерол; рани, контузии, 
болки в мускули и сухожилия; възпаления на дихателните пътища; болки 
и шум в ушите; хемороиди; бактериални и вирусни инфекции.
100% чист неразреден гел от алое вера, получен при ръчна 
декортикация на листа от алое с екстракт от джинджифил. 
Съдържание в 50 мл: 
гел от алое вера(Aloe barbadensisi Mill) - 49,89 ml, сух екстракт от 
джинджифил - 100mg (джинджерол -1mg).

3028450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2995
лв

ПРОМО цена:

Алое вера 
с джинджифил,

1000 мл 

Стара цена: 

5990
лв

 ТОП продукт

Мощна защита за здравето 
и енергия от природата!



СУПЕР 
АНТИОКСИДАНТИ

И  ИМУНОПРОТЕКТОРИ

3031420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3990
лв 3190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

800
лв

За 1 брой 
-20% 30314240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7980
лв 4790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3190
лв

За 2 броя 
-40%

Брейн комплекс - 60 капсули 

Dr.Nature препоръчва при: 
лошо кръвооросяване на мозъка; загуба 
на памет; старческа деменция; болест 
на Алцхаймер, мултиплена склероза; 
дезориентация, безсъние, разсеяност; 
мигрена; нервно напрежение. 
Съдържа екстракти от Херициум, Рейши, 
Кордицепс, Шиитаке.

3215 
лв

ПРОМО цена:

3030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1375
лв

Dr.Nature препоръчва 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. 

Камфорова гъба 
60 капсули

Стара цена: 

4590
лв

3030750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2295
лв

ПРОМО цена:

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.

3031220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3990
лв 3190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

800
лв

За 1 брой 
-20% 30312240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7980
лв 4790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3190
лв

За 2 броя 
-40%

Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми на нервите; състояние на депресия, 
безпокойство, страх; рак  на храносмилателните 
органи; при химиотерапия за намаляване на 
страничните ефекти; при възпаления и язви 
по целия храносмилателен тракт, проблеми с 
червата и чревната флора, киселини, рефлукс, 
гастрит, колит, панкреатит, болест на Крон, 
хемороиди и наднормено тегло. 

Херициум - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при:
проблеми на нервите; състояние на депресия, 
безпокойство, страх; рак  на храносмилателните 
органи; при химиотерапия за намаляване на 
страничните ефекти; при възпаления и язви 
по целия храносмилателен тракт, проблеми с 
червата и чревната флора, киселини, рефлукс, 
гастрит, колит, панкреатит, болест на Крон, 
хемороиди и наднормено тегло. 

Херициум - 60 капсули

3031020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3990
лв 3190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

800
лв

За 1 брой 
-20% 30310240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7980
лв 4790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3190
лв

За 2 броя 
-40%

Кориолус - 60 капсули

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

Съдържание на полизахариди > 30%

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. 
Според различни проучвания  консумацията на гъба Чага осигурява 
защита от оксидативно увреждане на ДНК на човешки лимфоцити.

Гъбата на безсмъртието! 

Dr.Nature препоръчва 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.

Чага (Chaga), 
60 капсули 
х 555мг

3190 
лв

ПРОМО цена:

3031920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

Стара цена: 

3990
лв

3031950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:



Dr.Nature Ашваганда Форте: 
• 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;

1735
лв

ПРОМО цена:

3002640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Dr. Nature 
АШВАГАНДА ФОРТЕ

60 капсули
Стара цена: 

2890
лв

За енергия, тонус и добра памет!

Всяка капсула съдържа 150 mg Sensoril® - патентован и висококонцентриран екстракт от листа и корени на Ашваганда 
(Withania somnifera) (10% витанолиди, 32% олигозахариди, 0,5% витаферин А), защитен от редица американски и 
международни патенти. Високата му ефективност е доказана от независими, рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-
контролирани клинични проучвания.

4795
лв

ПРОМО цена:

3052940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Мемори Капс 
180 капсули

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

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

Съставките в гинко билоба оказват 
невропротективен и антиоксидантен ефект, 
неутрализират свободните радикали, потискат 
липидната пероксидация и стабилизират 
клетъчните мембрани, подобряват отделянето 
на азотен оксид за добро съдоразширяващо 
действие. 

 ТОП продукт Ай кю макс, 30 таблетки
Dr.Nature препоръчва при: 
нарушено кръвооросяване на 
мозъка и крайниците; подпомага за 
по-лесно запаметяване и повишава 
паметовите възможности като цяло; 
стимулира мозъчните функции и 
интелигентността;  благоприятства 
сърдечно-съдовата дейност; нама-
лена концентрация; шум в ушите, 
световъртеж.

1750
лв

ПРОМО цена:

3006020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

440
лвСтара цена: 

2190
лв

3006050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1095
лв

ПРОМО цена:

Съдържа: гинко 
билоба,  магнезий, 
родиола, гроздови 

семки, фосфатидилсерин, 
диметиламиноетанол, 

мента, хуперзин А, 
вит. B6 и B12, селен.

1425
лв

ПРОМО цена:

30718220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

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

Здрави очи 
30 таблетки, 2 броя

Стара цена: 

1780
лв

Максимална 
концентрация и 

енергия за новия 
учебен и бизнес 

сезон!

Съдържа лутеин, зеаксантин, екстракт от 
черна боровинка, витамини С, Е, В2, цинк.

30718002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

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

Червеният корейски женшен е „кралят на 
адапгоните“. Хилядолетната му употреба се 
дължи на редица важни ползи за организма:
• Спомага за по-добра работоспособност, особено 
при повишено умствено и физическо натоварване;
• Поддържа оптимална мисловна дейност през 
целия ден;
• Спомага за адаптиране към стрес и различни по 
вид натоварвания на организма;
• Подобрява паметта и концентрацията;

1395
лв

ПРОМО цена:

3000630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Dr. Nature Червен 
Корейски Женшен  
60 капсули

• Благоприятства при изпълнение на различни по трудност задачи; 
• Дава енергия и тонус на организма; 
• Подпомага сексуалната функция; 
• Подпомага на имунната система.                        Прием:  1 капсула дневно.

Стара цена: 

1990
лв

• При понижен имунитет;
• При тежки физически и психически натоварвания;
• При липса на работоспособност;
• При хормонален дисбаланс;
• Забавя процесите на стареене.
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Прием: 
1-2 капсули дневно.



5275
лв

ПРОМО цена:

3050750 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5275
лв

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

Изофлавони от 
червена детелина 
90 капсули

Стара цена: 

10550
лв

Съдържа: екстракт 
от червена детелина, 
цинк, селен, биотин, 

пантотенова киселина.

Изофлавоните, чийто източник е червената де-
телина спомагат за заздравяването на костната 
тъкан, ограничават отлива на калций, облекчават 
топлите вълни, безсънието и нощното изпотяване, 
предпазват гърдите, матката и костите. 
Комбинацията с микроелементи и витамини 
добавя синергично действие за цялостно 
укрепване на женския организъм, нормализиране 
на обменните процеси.

Dr.Nature Омега 3 
КИДС, 30 капсули 1615

лв

ПРОМО цена:

3008340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Dr.Nature препоръчва за: 
подпомагане растежа и развитието на деца над 
3 г; подкрепа на:  имунитета и устойчивостта 
на възпалителни заболявания; когнитивните 
функции и доброто зрение; емоционалната 
и поведенческа стабилност; подходящи за 
прием по време на бременност. 

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 кисе-лина) - 119 mg, 
ЕPA(ейкозапентаенова киселина) - 31mg, 
витамин Е - 2.5 mg /алфа ТЕ, витамин D - 2.5 µg.

Стара цена: 

2690
лв

Мумио (Shilajit) 
40 капсули

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

Мумиото е природен продукт с уникален състав.
Съдържа 84 минерала в активна йонна 
форма, благодарение на което оказва 
тонизиращо, болкоуспокояващо, укрепващо, 
противовъзпалително, антитоксично действие и 
спомага за възстановяването и регенерацията на 
тъканите.

2025
лв

ПРОМО цена:

3060230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Стара цена: 

2890
лв
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3395
лв

ПРОМО цена:

3042230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1455
лв

Витамини за деца 
240 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4850
лв

Съдържа концентрат от червена боровинка и 
комплекс от витамини и минерали, специално
подбрани за детския организъм. 

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

3042250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2425
лв

ПРОМО цена:

1955
лв

ПРОМО цена:

3000330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Dr. Nature Масло 
от вечерна иглика 

90 капсули

 ТОП продукт

Баланс и спокойствие 
през есента!

За нормален хормонален баланс, красива 
и здрава кожа!

Стара цена: 

2790
лв

 НОВО 

Всяка капсула съдържа: 
500 мг стандартизирано Масло от семена 
на вечерна иглика (Oenothera biennis) 
10% Гама – линоленова киселинана (GLA), 
Витамин Е. 
Поради богатия и специфичен състав, 
маслото от вечерна иглика влияе 
благотворно върху здравето на 
женския организъм.
• Подобрява хормоналния баланс при 
жени, особено преди, по време и след 
менопауза.
• Регулира менструалния цикъл.
• Действа противовъзпалително и 
регенеративно.
• Стимулира репродуктивната функция.
• Спомага за красива коса, кожа и нокти.
• Увеличава абсорбцията на калций и 
намалява риска от остеопороза.
• Благоприятства работата на сърцето.
• Регулира нивата на холестерола и 
триглицеридите.

Прием: 
2 капсули дневно.



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

Мелатонин,
75 таблетки 1535

лв

ПРОМО цена:

3023730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

Стара цена: 

2190
лв

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. 

Всяка таблетка съдържа: 
мелатонин - 1 mg.

Панер, 
30 таблетки
2 броя

Pharm LAB препоръчва за: 
нарушена полова активност; 
еректилна дисфункция; намалено 
либидо; полова слабост; стрес и 
изтощение. 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За мъжа 
250 мл 

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

ЦБ За мъжа 
250 мл 1555

лв

ПРОМО цена:

3010340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

2590
лв
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Equilibra препоръчва при: добро-
качествена хиперплазия на простатата; 
простатит, аденома; често, затруднено и 
непълно уриниране; възпалителни процеси 
в уринарния тракт;  нарушени сексуални 
функции.

Топ простата - 40 капсули
2725

лв

ПРОМО цена:

3021230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1165
лв

Стара цена: 

3890
лв

Съдържа: масло от тиквени семки, сао-
палмето, червена боровинка, витамин Е, 
цинк.

Съдържа: Lactium® - 150 mg, екстракт от корени на 
Родиола розеа (3% розавини, 1% салидрозиди) - 50 
mg, L-теанин - 50 mg, Витамин B6 - 0,7 mg.
Dr.Nature АМОРЕ: 

2395
лв

ПРОМО цена:

3002540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

• Спомага за редуциране на стреса и тревожността
• Подпомага концентрацията и фокуса
• Действа благоприятно при повишено умствено 
натоварване
• Подпомага добрия сън
• Контролира кръвното налягане
• Подпомага хормоналния баланс
• Намалява умората и апатията
• Подпомага за постигане на хармония и баланс.

Dr. Nature АМОРЕ
30 капсули

Прием: 1-2 
капсули дневно.

Стара цена: 

3990
лв

Lactium® е млечен протеинов хидролизат. За разлика от лекарствата анти-
депресанти, Lactium® няма никакъв токсичен ефект върху тялото, дори при 
високи дози. ЕLactium® намалява свързаните със стреса симптоми и помага 
за справяне с внезапно настъпил или хроничен стрес и последствията му.

5155
лв

ПРОМО цена:

3049040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3435
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

8590
лв

Валериана и маточина 
240 капсули 

Equilibra препоръчва при:  
нарушен сън; стрес; трудно заспиване; 
напрегнатост; неврози.

Релаксиращ чай 
15 филтър пакетчета
 2 броя 2 броя

броя 
на цената 

на един2 

1150
лв

ПРОМО цена:

30272002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Стара цена: 

2300
лв

Съдържа: цветове и листа от лайм, 
цветове и листа от глог, кора от сладък 
портокал, листа от пасифлора и корен 
от валериана.

Съдържа: L-аргинин, сух екстракт 
от сибирски жен-шен; сух екстракт 
от бабини зъби; селен.

Начин на употреба: 2 капсули дневно, 
приети сутрин с вода.

 ТОП продукт

изтощение. 
Съдържа: 
от сибирски жен-шен; сух екстракт 
от бабини зъби; селен.

1450
лв

ПРОМО цена:

30360002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1450
лв

Стара цена: 

2900
лв

броя 
на цената 

на един2 
Съдържа: пчелен мед, екстракти от Златен 
корен, Гинко-билоба, Коприва, Див кестен, 
Прополис, Полен, Ветрогон, Смрадлика.



1195
лв

ПРОМО цена:

3022740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Растителен въглен 
50 таблетки

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

Стара цена: 

1990
лв

5190
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3460
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8650
лв

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

Куркума
60 капсули

2070
лв

ПРОМО цена:

3048820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

Ябълкови фибри
55 таблетки за дъвчене

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

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

1325
лв

ПРОМО цена:

3060930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 

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.

Трифала (Triyog 
Herbal) 40 капсулиHerbal) 40 капсули

Стара цена: 

1890
лв

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

Прочистващ чай 15 
филтър пакетчета 
2 броя2 броя 1150

лв

ПРОМО цена:

30270002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

Детокс 4 действия 
500 мл

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

Equilibra препоръчва при: 

Дневен прием: 
25 мл разтворени в 500 мл вода. 

2275
лв

ПРОМО цена:

3029430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

975
лв

Стара цена: 

3250
лв

3029450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1625
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при:
• Прием на антибиотици;
• Понижен имунитет и често боледуване;
• 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!

1255
лв

ПРОМО цена:

3009530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Всяка капсула 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.

Д-р Нейчър 
Пробиотик Максимус  

10 капсули

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.  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.

Ново поколение пробиотик + пребиотик! 
Максимално съдържание на 210 милиарда 

полезни бактерии в капсула! 
7 биосъвместими пробиотични щама за 

добра чревна флора!10 капсули10 капсули
Стара цена: 

1790
лв
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625
лв

ПРОМО цена:

3070230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

265
лв

РЕСТАРТ 
20 разтворими таблетки

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

Vitar препоръчва при: 

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

Стара цена: 

890
лв

2970
лв

ПРОМО цена:

3045540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1980
лв

Артишок и Папая  
160 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 
подкрепа на храносмилателната функция; 
подпомага усвояването на храни, богати на 
белтъци - месо, яйца, млечни продукти, ядки 
и др.; нездравословно хранене; тежест и болка 
при храносмилане; проблеми с черния дроб и 
жлъчката. 
Прием: 2-3 пъти дневно х 2 таблетки.

Стара цена: 

4950
лв

3595
лв

ПРОМО цена:

3052040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

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

Артишок, 150 капсули

Стара цена: 

5990
лв

2670
лв

ПРОМО цена:

3050140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1780
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
нарушаване на киселинно-алкалния баланс 
в организма; хиперацидитет (прекалено 
отделяне на стомашна киселина); ацидоза 
(състояние, при което възниква дисбаланс 
в биохимията на организма и се наблюдава 
прекалено подкисляване на телесните 
течности и най-вече на кръвта). 

Стара цена: 

4450
лв

За здравословен киселинно-алкален 
баланс в организма!

Минесан на 
прах 200 г    

Ливърклиър 
(Livclear), 40 капсули

проблеми и заболявания на черния дроб; 
повишен холестерол и триглицериди; 
злоупотреба с алкохол и лекарства; 
възпалителни заболявания; хроничен запек; 
повишена киселинност; кожни проблеми. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 
№1 продукт за черния дроб в Аюрведа

1675
лв

ПРОМО цена:

3060830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Стара цена: 

2390
лв

2250
лв

ПРОМО цена:

3074840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1500
лв

Дрена Форте Плюс 
60 капсули

задържане на течности в организма; проб-
леми с бъбреците и отделителната система; за 
ефективна детоксикация;  при забавен метабо-
лизъм. Билкова комбинация, елиминираща 
задържането на вода и течности в организма, 
предизвиквано от неправилно хранене или 
нарушени бъбречни функции. 

Vitar препоръчва при: 

Съдържа червена боровинка, коприва, 
магданоз, бреза, цинк, фолиева киселина, 
биотин.

Стара цена: 

3750
лв

проблеми с пикочните пътища и функ-
цията на бъбреците; цистит, парене и 
болка при уриниране; възпалителни 
процеси причинени от различни 
микроорганизми.

Уринеле 
12 сашета

Equilibra препоръчва при: 

1955
лв

ПРОМО цена:

3024930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Стара цена: 

2790
лв

Всяко саше съдържа червена 
боровинка(30% проантоцианидини), 
D-маноза.
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Баланс за всички 
системи!

1190
лв

ПРОМО цена:

3073520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Vitar препоръчва: проблеми с пикочните 
пътища и функцията на бъбреците; цистит, 
парене и болка при уриниране; възпалителни 
процеси причинени от различни микроорга-
низми; подпомагат излъчването на пикочна 
киселина и разтварянето на бъбречни камъни. 

МАКСИ Червена 
боровинка 30 капсули

Стара цена: 

1490
лв

Съдържа червена боровинка, мечо грозде, 
бяла бреза. 

3073540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:



1190
лв

ПРОМО цена:

3071920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Активни стави 
30 капсули

болки и проблеми при стави, кости, сухожилия, 
хрущяли, мускули; дегене-ративни и 
възпалителни заболявания на костно-ставния 
апарат;  скованост и износване на ставите. 

Vitar препоръчва при: 
Стара цена: 

1490
лв

Съдържа: глюкозамин сулфат, хондроитин 
сулфат; колаген; вит. С; вит. D3 .

1585
лв

ПРОМО цена:

30092220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

Dr. Nature Калций, 
Магнезий, Цинк +
30 таблетки, 2 броя

Всяка таблетка съдържа: 
калций - 377 mg; магнезий - 144 mg; цинк -      
8 mg; витамин B6 - 3 mg; витамин D3 - 5µg. 

Специално разработена хранителна добав-
ка, която допринася за красива 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.

30092240код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

За красив външен вид, здрави кости и жизненост!

Стара цена: 

1980
лв

Прием: 1 таблетка ден.

1745
лв

ПРОМО цена:

3046730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

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

Стара цена: 

2490
лв

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 
– 6,3 mg, натурален витамин С (от плодове на 
ацерола ) - 2,5 mg.

3046750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1245
лв

ПРОМО цена:

1815
лв

ПРОМО цена:

3061430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

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

Артро (Arthro) 
40 капсули

Стара цена: 

2590
лв

Подкрепя имунитета, подпомага организма 
в борбата с подагра, гръдна и коремна болка, 
мигрена, синузит и различни възпалителни 
процеси.14

4110
лв

ПРОМО цена:

3044140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

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

Стара цена: 

6850
лв

Креатин и Магнезий 
200 капсули

Всяка капсула съдържа: Лиофилизиран  концентрат от зеленоуста мида (3,4% 
глюкозаминогликани) - 500 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.

За здрави стави и 
движение без болка! 2795

лв

ПРОМО цена:

3001530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лвDr. Nature Зеленоуста 

мида, 90 капсули

Прием: 2-3 капсули дневно.

Стара цена: 

3990
лв

 НОВО 

3001550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

Dr. Nature Зеленоуста мида 
подпомага възстановяването 
на ставните хрущяли, 
намалява възпалението и 
отока, намалява болките и 
сковаността при движение, 
поддържа здрави сухожилията 
и ставните връзки.

Dr.Nature препоръчва за 
подпомагане при:
остеоартрит;
ревматоиден артрит;
болки и скованост в ставите;
фрактури, спортни травми;
слаба коса и нокти.

За гъвкавост, тонус и сила на 
мускулите, костите, ставите!

Dr.Nature MSM 
(Метилсулфонилметан)
 90 таблетки х 1000 mg90 таблетки х 1000 mg

Стара цена: 

2290
лв

1600
лв

ПРОМО цена:

3000130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Прием: 1 таблетка дневно.



765
лв

ПРОМО цена:

5120130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Гел-балсам 
с дяволски нокът 
250 мл 

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.

250 мл 
Стара цена: 

1090
лв

1665
лв

ПРОМО цена:

51205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалител-
ното си и болкоуспокояващото си действие. 

Стара цена: 

2380
лв

51205002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

Кремът се използва при мускулни и ревма-
тични 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 омеко-
тяват кожата. 

Meчи гел-балсам 
с алпийски билки 
250 мл 

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

с алпийски билки 
250 мл 

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

1085
лв

ПРОМО цена:

5131930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

Стара цена: 

1550
лв

Крем с черен оман 
250 мл

Със силно въздействие при ставни болки от 
различен произход: хронични и дегенера-
тивни заболявания, травми, артрит, ревма-
тизъм, подагра. 
Съдържа алантоин, който ускорява регенера-
тивните процеси в клетките и заздравяването 
на кости, хрущяли, мускули и сухожилия.

900
лв

ПРОМО цена:

5120730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

1290
лв

15

1050
лв

ПРОМО цена:

5135440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Флуид с алпийски 
клек - 250 мл

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

920
лв

ПРОМО цена:

8631220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Загряващо масажно масло - 200 мл 
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. Също така 
облекчава мускулното напрежение. 

Всяка капсула съдържа: 400 mg екстракт от индийски тамян (босвелия, 
Boswellia serrata), стандартизиран до 65% босвелична киселина (260 mg).

За здрави стави и движение без болка!
1885

лв

ПРОМО цена:

3001630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лвDr.Nature Индийски 

тамян, 90 капсули

Прием: 
1-2 капсули дневно.

Продуктите с босвелия подпомагат състоянието при: 
• Възпаления и болки в ставите;
• Износване на ставните хрущяли;
• Артрит, остеоартрит, артрози, ревматизъм;
• Шипове и затруднено движение;
• Радикулит, плексит, дископатии, дискови хернии;
• Скованост и отоци;
• Бронхит и хронични заболявания на дихателната система;
• Възпалителни заболявания на храносмилателната система: колити, 
гастрити и др.

ЗДРАВИ КОСТИ 
И ГЪВКАВИ СТАВИ 

ЗА ДЪЛГИ РАЗХОДКИ!

Стара цена: 

1150
лв

Стара цена: 

1750
лв

 ТОП продукт

Стара цена: 

2690
лв

 НОВО 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. Той 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.



 

Водорасли 
за отслабване 
75 таблетки

Equilibra препоръчва за: 
поддържане на идеална фигура; изгаряне 
на мазнини; регулиране на теглото; целулит; 
дефицит на йод.

1675
лв

ПРОМО цена:

3021830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

3021850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Съдържа: КЕЛП (кафяви водорасли), 
спирулина, бяла бреза, азиатска центела.

Стара цена: 

2390
лв

Dr. Nature Нофатин
Метаболик, 30 капсули

Новият суперефективен 
продукт за отслабване 

при метаболитен синдром 
и свръх тегло!

Съдържа клинично 
изпитаните и патентовани 

съставки Metabolaid® 
и CSAT® - носители на 

престижни международни 
награди в областта 

на ингредиентите за 
отслабване!

 ТОП продукт
Стара цена: 

3990
лв

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.

16

Иновативните капсули са първият продукт за 
отслабване, който спомага за постигане на пълен 
метаболитен баланс. Doctor 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
• Подпомага за нормалния профил на холестерола и 
тригицеридите
• Допринася за нормалните стойности на кръвното налягане
• Благоприятства нормални стойности на глюкоза в кръвта
• Допринася за нормална функция на кръвоносните съдове
• Намалява апетита и желанието за сладки храни
• Благоприятства чревната микрофлора.

3190
лв

ПРОМО цена:

3004320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

Начин на употреба: Препоръчва се 2 пъти дневно по една 
капсула (сутрин и вечер, 20-30 минути преди хранене).

2815
лв

ПРОМО цена:

3048140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1875
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Ябълков оцет 
120 таблетки

прочистване на организма; 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.

Стара цена: 

4690
лв

6385
лв

ПРОМО цена:

62013код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

Стара цена: 

7980
лв

Перфекното решение за изгаряне на излишните мазнини в 
областта на корема, ханша, талията и бедрата – без никакви 
усилия, докато гледате телевизия, готвите или просто си 
почивате! Достатъчно е само да включите колана, да го 
поставите на желаното от вас място и да настроите желаната 
температура. Коланът със сауна ефект е точно това, което ви 
трябва! 

Колан със сауна ефект

С негова помощ ще стопите излишните мазнини в 
най-проблематичните зони.

 2 броя Нофатин Метаболик, 30 капсули 
+ ПОДАРЪК Колан със сауна ефект, 1 брой

+ +
ПОДАРЪК 

Колан със сауна ефект

Размер в разгънато 
положение: 125 см

Колан със сауна ефект

Размер в разгънато 
положение: 125 см

+ ПОДАРЪК+ ПОДАРЪК

+

Колан със сауна ефект, 1 брой

+

 -20% 
за комплекта

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). Шейкът 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.

НОФАТИН БАЛАНСИРАН ШЕЙK
1000 гр 6390

лв

ПРОМО цена:

3102_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1600
лв

с вкус на 
ванилия 0

Стара цена: 

7990
лв

с вкус на 
ягода2



 

 

355
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal, 40-30-30, 50 г

Супер вкусен бар с различен вкус.
    • 1 бар = 2 ХБ (хранителни блока), 
за 1 ХБ разделете барчето на две
   • Само 97 калории за един хран. блок 
(ХБ)
   • Богат на протеини и с прекрасен вкус;
   • Без наситени и хидрогенирани 
мазнини;
   • Без ГМО; без глутен;
   • Подходящ за хора с непоносимост 
към лактоза;
  • Без изкуствени подсладители;
  • С L-карнитин и L-орнитин;
  • С креатин монохидрат.

лешник93

какао95

лешник93

бисквитка90
Стара цена: 

395
лв

В основата на този крем влизат: етерично-
маслени съставки от три растения от рода 
на чаеното дърво. Етеричните масла на тези 
растения лесно проникват през кожата, 
стимулират циркулацията на лимфата и 
кръвта, активират метаболизма, подпомагат 
за изхвърляне на отделените от клетките 
токсини.

Антицелулитен 
крем - 250 млкрем - 250 мл 1650

лв

ПРОМО цена:

5131540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1100
лв

Стара цена: 

2750
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

3020220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

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

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Кристална хима-
лайска сол 2 кг

Стара цена: 

1550
лв

3590
лв

ПРОМО цена:

3058110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Оризов протеин на 
прах - натурален, 700 г

Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30.
      • 100% веган;
      • 79% протеин;
      • обогатен с BCAA (аминокиселини с 
разклонена верига);
      • натурален вкус.

Стара цена: 

3990
лв

1 протеинов блок 
(7 г протеин)  
= 9 г от продукта

3360
лв

ПРОМО цена:

2051120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

840
лв

Бамбукова еко 
кухненска везна 
JOCCA
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.хранителни режими.

Стара цена: 

4200
лв

Бамбукова еко кухненска везна Jocca:
• LCD дисплей
• максимална тежест: 5 кг.
• функция Тара
• точност на измерване - до 1 гр.
• мерни единици - гр, oz
• материал - бамбук
• батерия: 3V DC (наличн в кутията)
• инструкции за употреба на български. 17

3595
лв

ПРОМО цена:

3042440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

Канела с хром 
и цинк 

180 капсули
диабет II тип; забавен метаболизъм; повишено 
съдържание на мазнини в кръвта; повишен холестерол; 
натравяния; нездравословно хранене; стресов начин на 
живот; липса на движение; борба с наднормено тегло; 
простудни и грипни заболявания - антисептик.

Канела с хром 
и цинк 

180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

5990
лв

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. Комбинацията с цинк подпомага клетките при 
усвояването на глюкозата.

Канела с хром и цинк, 180 капсули  

Всяка капсула съдържа: 
Конюгирана линолова киселина (КЛА) - 1000 mg. 

Прием: 1- 2 капсули дневно.

За ефективно отслабване и нормално телесно тегло!
1600

лв

ПРОМО цена:

3003830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Dr. Nature КЛА 1000, 
60 капсули

 ТОП продукт

Dr.Nature 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.

Стара цена: 

2290
лв

 НОВО 

КЛА е мастна киселина, която намалява отлагането на мазнини 
в мастните клетки, като същевременно активира процесите на 
изгаряне на вече натрупаните, без загуба на мускулна маса. КЛА 
подобрява метаболизма през цялото денонощие, като спомага за 
изгаряне на мазнините дори и през нощта.



4795
лв

ПРОМО цена:

3053040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

ХЕРЦФИТ 
180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

7990
лв

Специална формула с 
чесън, глог, витамини В1, В2, В12.

Здраво сърце и жизненост!

Equilibra препоръчва при: 
превенция на сърдечносъдови заболяв-
ания; хипертония; повишен холестерол; 
атеросклероза; сърдечни неврози, аритмия; 
риск от тромбоза, инфаркт, инсулт; вирусни 
заболявания.
Съдържа: 
масло от чесън, маслен екстракт от глог, масло 
от кардамон.

Чесън и глог 
32 капсули 1675

лв

ПРОМО цена:

3021430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Стара цена: 

2390
лв

Крем с див 
кестен, 250 мл

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

875
лв

ПРОМО цена:

5130530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

Стара цена: 

1250
лв

3003040 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1915
лв

ПРОМО цена:

Всяка капсула съдържа: Натокиназа 100 mg, ензим от контро-
лирана ферментация на Bacillus subtilis с активност 20000Fu/g.
Dr.Nature Натокиназа:
• Спомага за намаляване риска от тромбоза и мозъчно-съдови 
инциденти (инсулт и инфаркт)
• Намалява образуването на атеросклеротични плаки
• Регулира стойностите на лошия холестерол и триглицеридите
• Поддържа нормалното състояние на артериите, вените и капилярите
• Предотвратява образуването на съсиреци
• Действа антиоксидантно
• Спомага за регулиране стойностите на кръвното налягане
• Подпомага работата на миокарда
• Редуцира риска от сърдечно-съдови заболявания.

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

от тромбоза!

Стара цена: 

3190
лв

2550
лв

ПРОМО цена:

3003020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лвDr. Nature 

Натокиназа 100,
45 капсули

Прием: 1 капсула, приета вечер след хранене.

 ТОП продукт

КОМПЛЕКТ 
DR.NATURE:
Натокиназа 100, 
45 капсули + 
Ултра Омега 3,
90 капсули  

3890
лв

ПРОМО цена:

3003009код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

Стара цена: 

6480
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

 -40% 
за комплектакомбинациякомбинация

1115
лв

ПРОМО цена:

5120320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки 
500 мл Подходящ е при разширени вени, спукани 

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

Стара цена: 

1590
лв

5120350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

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.
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7445
лв

ПРОМО цена:

3052750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7445
лвХиалуронова 

киселина 
120 капсули

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

Всяка капсула съдържа: 
 хиалуронова киселина - 400 mg, витамин С - 80 mg.
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.

1710
лв

ПРОМО цена:

3052540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1140
лв

Бирена мая 
плюс
400 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2850
лв

 ТОП продукт

Връща 
младостта 

на ставите и 
кожата!

Специална формула за здрава и перфектна кожа. 
Подкрепя съединителната тъкан и нормалната 
пигментация. Защитава от оксидантен стрес, 
забавя процесите на стареене. Поддържа 
естествения скелет и хидратация на кожата, 
подпомага заглаждането на бръчки.

Съдържа: Verisol B (патентован хидрозилиран 
колаген), ниацин, цинк, мед, биотин.

2155
лв

ПРОМО цена:

3028640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

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.

Колаген бюти  
10 сашета

Стара цена: 

3590
лв

695
лв

ПРОМО цена:

8421830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Деликатен и освежаващ гел за всеки тип кожа.  Не изисква 
измиване. Овлажнява кожата. Успокоява раздразненията 
и омекотява. Формата на мицеларен гел е много ефективен 
начин за почистване и измиване на различен тип грим. 
Синята метличина има  успокояващи и изглаждащи 
свойства, успешно се бори със свободните радикали. 
Пантенолът се грижи за оптималното ниво на влажност. 

Мицеларен гел 3 в 1 
с метличина и пантенол 100 мл  

Стара цена: 

990
лв

Деликатен и освежаващ разтвор за всеки тип кожа. Без  
измиване. Подхранва кожата. Успокоява и омекотява. 
Запазва pH на сълзите. Формата на мицеларен разтвор 
е много ефективен начин за почистване и измиване на 
различен грим. Алоето има успокояващи и регенериращи 
свойства, успешно се грижи и за поддържането на кожата. 
Пантенолът се грижи за оптималното ниво на влажност. 

Мицеларен разтвор 3 в 1 
с алое и пантенол 100 мл

695
лв

ПРОМО цена:

8421930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Стара цена: 

990
лв

1885
лв

ПРОМО цена:

5013530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

5013550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1345
лв

ПРОМО цена:

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
250 мл 

Подхранва и предпазва. Дерматологично 
тестван. С доказана грижа при: акне, малки 
пъпчици, дерматити, алергии, различни 
херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, 
ухапвания от насекоми, ожулвания и 
раздразнения, гъбички по кожата, грижа за 
интимните зони.

Подхранва и предпазва. Дерматологично 
тестван. С доказана грижа при: акне, малки 
пъпчици, дерматити, алергии, различни 
херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, 
ухапвания от насекоми, ожулвания и 
раздразнения, гъбички по кожата, грижа за 
интимните зони.

Стара цена: 

2690
лв

710
лв

ПРОМО цена:

3004020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Родопско чудо 
50 мл

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

Стара цена: 

890
лв
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на ставите и 

Стара цена: 

14890
лв



VB collagena clinic 
& Aloe professional

CRYSTAL GLOW
Серията 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 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.

CG Почистваща и детоксикираща маска 
за лице с черен оникс , 8 г
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. Нанася се на лицето, а след като 
изсъхне напълно, внимателно се отлепва и изхвърля. 
Остатъците се отсраняват с тоник или топла вода.

9173320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

490
лв 390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

100
лв

За 1 брой 
-20% 91733230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

980
лв 685

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

295
лв

За 2 броя 
-30%

CG Освежаваща и детоксикираща маска за 
лице с цитрин и с блестящ ефект, 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.

9173420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

490
лв 390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

100
лв

За 1 брой 
-20% 91734230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

980
лв 685

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

295
лв

За 2 броя 
-30%

CG Хидратираща и изглаждаща маска 
за лице с нефрит, 8 г
Маската овлажнява и освежава кожата, оставяйки 
я гладка и еластична. Съдържа нефрит и екстракт 
от маслинови листа.  Нанесете маската равномерно 
върху чиста и суха кожа, изплакнете обилно след 15 
минути.

9173520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

490
лв 390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

100
лв

За 1 брой 
-20% 91735230 код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

980
лв 685

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

295
лв

За 2 броя 
-30%

CG Подхранваща и изсветляваща маска 
за лице с червен рубин, 8 г
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.

9173620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

490
лв 390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

100
лв

За 1 брой 
-20% 91736230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

980
лв 685

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

295
лв

За 2 броя 
-30%

 НОВО 

20

9173120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

490
лв 390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

100
лв

За 1 брой 
-20% 91731230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

980
лв 685

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

295
лв

За 2 броя 
-30% 9173220код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

490
лв 390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

100
лв

За 1 брой 
-20% 91732230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

980
лв 685

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

295
лв

За 2 броя 
-30%

CG Едрозърнест пилинг за лице с аметист, 8 г
Кристалният пилинг перфектно почиства кожата, оста-
вяйки я гладка, хидратирана и сияйна. Ексфолира мърт-
вите клетки и подготвя кожата за по-нататъшна грижа. С 
атрактивен аромат. Съдържа аметист и екстракт от цвят 
на лотос. Нанася се върху почистена и влажна кожа на 
лицето, като се избягва зоната около очите. Масажира се 
с кръгови движения, след което  се изплаква.



 

1045
лв

ПРОМО цена:

5135330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Крем с Q10 
250 мл

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

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

Стара цена: 

1490
лв

1185
лв

ПРОМО цена:

5133830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Крем с масло 
от коноп 
250 мл

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, успокоява възпалена кожа. 

Стара цена: 

1690
лв

КОМПЛЕКТ ЗА 
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ:
Крем и серум

+
 -50% 

за комплекта

Стара цена: 

6380
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

VB collagena clinic 
& Aloe professional

 ТОП съставки

2375
лв

ПРОМО цена:

9010330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1015
лв

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. 
Активни съставки: Патентован Биологично 
Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода), Алое вера, масло от 
гроздови семки и Gatuline Whitening.

Стара цена: 

3390
лв

Депигментиращ 
крем за всеки тип 
кожа - 75 мл

2095
лв

ПРОМО цена:

9010630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

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. 
Активни съставки: Патентован Биологично 
Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода), Алое вера, масло от 
гроздови семки и Gatuline Whitening.

Стара цена: 

2990
лв

Депигментиращ 
серум - 35 мл

3190
лв

ПРОМО цена:

9010306код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3190
лв
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Гел-балсам 
с алое вера 250 мл 

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 и др.

765
лв

ПРОМО цена:

5130930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв



765
лв

ПРОМО цена:

5131030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

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 образувания, алергии, 
различни херпеси, малки брадавици, напукана 
и възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, 
ухапвания от насекоми. 

Унгвент-балсам 
с невен - 250 мл 

Стара цена: 

1090
лв

Ефективно повишава качеството на кожата - 
подобрява стегнатостта, еластичността, хидра-
тацията, 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.

SCP Крем за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 50 мл

Ефективно повишава качеството на кожата - 

SCP Серум за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 30 мл

Ефективно повишава качеството на кожата 
- подобрява стегнатостта, еластичността, хид-
ратацията, текстурата и цвета. Eфективно 
потиска появата на бръчки, перфектно 
изглажда кожата и придава блясък. С високо 
съдържание на активни съставки.

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. 

Ефективно почиства и освежава кожата. Леко 

SCP Тоник за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 200 мл

Серия SCP с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина - 
3 продукта: крем, серум и тоник с -50% намаление

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, с рН 5.5. Кремът и серумът ефективно 
повишават качеството на кожата - подобряват стегнатостта, еластичността, хидрата-цията, текстурата и 
цвета. Ефективно потискат появата на бръчки, подпомагат бързото оздравяване на кожата след естетични 
или медицински процедури, перфектно изглаждат кожата и придават блясък.

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, с рН 5.5. Кремът и серумът ефективно 
повишават качеството на кожата - подобряват стегнатостта, еластичността, хидрата-цията, текстурата и 
цвета. Ефективно потискат появата на бръчки, подпомагат бързото оздравяване на кожата след естетични 
или медицински процедури, перфектно изглаждат кожата и придават блясък.

2630
лв

ПРОМО цена:

9190120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

3290
лв

2630
лв

ПРОМО цена:

9190220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

3290
лв

1320
лв

ПРОМО цена:

9190320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

330
лв

Стара цена: 

1650
лв

4940
лв

ПРОМО цена:

9190103код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3290
лв

Стара цена: 

8230
лв

 -40% 
за комплекта
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+
АТРАКТИВНА 

комбинация

Нормализиращ матиращ 
крем със зелен чай 150 мл

За мазна и комбинирана 
кожа. Матира, помага за 

абсорбиране на излишния 
себум и регулиране на 

секрецията на мастните 
жлези. 

Нормализиращ матиращ 
крем със зелен чай 150 мл

6

Бързопопиващ крем против 
бръчки с роза 150 мл

За зряла, отпусната 
и увредена кожа. 

Осигурява интензивна 
регенерация и оптимален 

воден баланс.
регенерация и оптимален 

3

Подхранващ и подсилващ крем 
за лице с алое вера 150 мл

За увредена, суха и 
чувствителна кожа. 

Осигурява интензивно 
подхранване и 
регенериране.

За зряла, отпусната За зряла, отпусната За зряла, отпусната 

4Кремове за лице 
Green Pharmacy 835

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

355
лв8621_30код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1190
лв

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. Продуктите съдържат максималната доза концентрат от 100% хиалуронова киселина, 
биомиметични пептиди и млечна киселина.

 ТОП съставки



За регенерирана и 
впечатляваща кожа 
от главата до петите!

 ТОП съставки

За регенерирана и 
впечатляваща кожа 
от главата до петите!

ТОП 
1745

лв

ПРОМО цена:

9209330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Чисто бадемово 
масло - 250 мл

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. 
Не съдържа минерални масла, парабени, 
оцветители и ароматизатори.

Стара цена: 

2490
лв

Хидратиращ крем за лице с арганово масло - 75 мл
С 98% натурални 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. Крем с лека текстура за ежедневна употреба - 
хидратира, омекотява и изглажда кожата. 

1375
лв

ПРОМО цена:

9206040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

915
лв

Стара цена: 

2290
лв

98% 
натурални 
съставки

Подхранващ крем за лице с арганово масло - 75 мл
С 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. Дерматологично тестван. 
Крем за ежедневна употреба - подхранва в дълбочина и 
стяга кожата. 

1375
лв

ПРОМО цена:

9206440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

915
лв

Стара цена: 

2290
лв

98% 
натурални 
съставки

Лосион за тяло 
с арганово масло 
200 мл

Активни съставки: арганово масло, бадемово 
масло, витамин Е. Не съдържа SLES, SLS, PEG, 
силикони, парабени, алкохол, оцветители. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Подхранва и защитава кожата на тялото без да 
я омазнява.

98% 
натурални 
съставки

1135
лв

ПРОМО цена:

9205740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

755
лв

Стара цена: 

1890
лв

Интензивно подхранващ и подобряващ 
еластичността на кожата лосион с високо 
съдържание на бадемово масло и витамин Е. 
Дерматологично тестван. Не омазнява. Не съдър-
жа парабени, силикони, парафинни масла, PEG, 
алкохол. Деликатно ароматизиран, без алергени.

Лосион за тяло 
с  бадемово масло 
200 мл

1135
лв

ПРОМО цена:

9209240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

755
лв

Стара цена: 

1890
лв

97% 
натурални 
съставки

835
лв

ПРОМО цена:

9211130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Крем за ръце 
с арган 75 мл

Стара цена: 

1190
лв

98% 
натурални 
съставки

С 98% натурални съставки, с 
арганово масло, масло от шеа, 
фитокомплекс от соя, витамин 

Е и растителен глицерин. 
Крем с мека текстура, който 
се абсорбира бързо, без да 
омазнява. При ежедневна 
употреба противодейства 
на напукването на кожата и 
загубата на еластичност. 
Не съдържа: PEG, силикони, 
парабени, петролни продукти, 
минерални и парафинни масла, 
оцветители, SLES, SLS, източници 
на формалдехид. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. 
Дерматологично тестван.

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

Крем за крака с дъбова кора и 
жълтениче при лоша миризма и 

изпотяване - 100 мл

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

Подпомага  естествената  защита  на  кожата  към  
бактериални  и  гъбични  инфекции.  Намалява  
прекомерното  изпотяване,  предпазва  от  
неприятната  миризма  на  краката.

1

3

440
лв

ПРОМО цена:
8660_20код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

110
лв

Стара цена: 

550
лв

Балсам за втвърдена 
кожа, 500 мл           

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.

1115
лв

ПРОМО цена:

5131130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

1000
лв

ПРОМО цена:

5014420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Крем за  ръце 
с жожоба и уреа 75 мл

               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.

с жожоба и уреа 75 мл

С хидратиращ ефект за натоварени ръце!Стара цена: 

1250
лв
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SCP Тоник за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 200 мл



NEURO COLLAGEN Овлажняващ 
крем за лице ден & нощ 40+
50 мл    

40+

2235
лв

ПРОМО цена:

9124030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

NEURO COLLAGEN 
Серум за лице ден 
& нощ - 30 мл

NEURO COLLAGEN 
Серум за лице ден 
& нощ - 30 мл

2415
лв

ПРОМО цена:

9120130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

3450
лв

NEURO COLLAGEN Овлажняващ 
крем за лице ден & нощ 50+
50 мл50 мл

50+

2235
лв

ПРОМО цена:

9125030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

NEURO COLLAGEN - Невро-клетъчното подмладяване е едно от последните постижения на козметологията, 
представляващо алтернатива на естетичната медицина и е  интелигентно управление на възрастта! 

 ТОП съставка

9124050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

9125050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

Копринен серум за сухи краища 30 мл
790

лв

ПРОМО цена:

8613120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Активни съставки: съдържа екстракт от алое 
вера и ориз, масло от маслина, кедър и камелия. 
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, 
SLS и SLES. 

Серумът изглажда 
връхчетата на косата, 
като ги защитава 
от разцепване и 
заплитане. Създава 
копринен ефект по 
цялата дължина на 
косата. 

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. Редов-ната употреба 
на шампоана прави косата 
здрава, добре хидратирана, 
гъвкава и блестяща. Не 
съдържа парабени, изкуствени 
оцветители, SLS и SLES.  

Шампоан с женшен 
за мазна коса 
със сухи краища 350 мл

680
лв

ПРОМО цена:

8610520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

КОМПЛЕКТ за 
сухи краища
2 продукта: 
шампоан и 
серум

1290
лв

ПРОМО цена:

861052код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

550
лв

Стара цена: 

990
лв

 -30% 
за комплекта

+
Стара цена: 

1840
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация
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680
лв

ПРОМО цена:

8610220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

Шампоан с коприва 
за нормална коса 
350 мл

Екстрактът от коприва регулира 
мастните жлези, предотвратява 
косопада и се бори с пърхота. 
Пантенолът овлажнява и 
регенерира. Шампоанът подоб-
рява микроциркулацията на 
скалпа, стимулира космените 
фоликули, осигурява на косата 
енергия, за да расте.  Косата става 
здрава, добре хидратирана, 
гъвкава и блестяща.

АТРАКТИВНА 
комбинация

+++
Стара цена: 

1550
лв

1085
лв

ПРОМО цена:

861022код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

КОМПЛЕКТ 
за коса 
с коприва
шампоан 
и балсам

560
лв

ПРОМО цена:

8611320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Балсам с коприва за 
изтощена, чуплива 
и слаба коса 300 мл

Стара цена: 

700
лв

Благодарение на активните 
съставки - 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, 
косата е пълна с енергия и по-
лесна за разресване. 

 -30% 
за комплекта
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КОМПЛЕКТ 
за коса 
с коприва
шампоан 
и балсам

Dr.Sante

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. 

Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

920
лв

ПРОМО цена:

8440620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Стара цена: 

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. 

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. 

1000
лв

ПРОМО цена:

8440720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Стара цена: 

1250
лв

Регенериращ спрей 
за коса с арган 150 мл

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

790
лв

ПРОМО цена:

8440820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
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.

1800
лв

ПРОМО цена:

8440920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лвСтара цена: 

2250
лв

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло 
и кератин), хидролизиран 
пшеничен протеин и витамин 
Е. Подхранва, хидратира и 
реструктурира ствола на 
косъма. Ревитализира кожата 
и косата, подобрявайки 
функцията на луковицата.
Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители, 
SLS, SLES. Дерматологично 
тестван. 

Tricologica Подсилващ шампоан 
против косопад 300 мл

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера, арганово 
масло и кератин), хидролизиран пшеничен 
протеин и витамин Е. Подхранва, хидратира и 
реструктурира ствола на косъма. Ревитализира 
кожата и косата, подобрявайки функцията на 
луковицата. Не съдържа парабени, изкуствени 
оцветители. Дерматологично тестван.

 ТОП съставка

Серия за коса 
с арганово масло

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

2820
лв

ПРОМО цена:

844064код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2820
лв

Стара цена: 

5640
лв

 -50% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

1395
лв

ПРОМО цена:

9202830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв 2395

лв

ПРОМО цена:

9202940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

Tricologica Подсилващи ампули против 
косопад - 10 броя по 8 мл

АТРАКТИВНА 
комбинация

+ КОМПЛЕКТ 
против Косопад
Tricologica
шампоан и ампули
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С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера, арганово 

косопад - 10 броя по 8 мл
Стара цена: 

3990
лв

 -50% 
за комплекта

За 
поддържане  

1 ампула 
седмично!

Стара цена: 

1990
лв +

шампоан и ампулиСтара цена: 

5980
лв

2990
лв

ПРОМО цена:

9202829код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2990
лв



 

Нежна грижа за ежедневна 
интимна хигиена. Екстрактът 
от лайка и алое има 
антибактериално и противо-
възпалително действие, както 
и свойството да успокоява 
раздразненията. Алантоинът 
подпомага възстановяването 
на лигавицата.

от лайка и алое има 
антибактериално и противо-

Интимен гел с лайка и алое 
за чувствителна кожа 370 мл 

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

Нормализиращ интимен гел
 с невен и чаено дърво 370 мл 

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

Успокояващ интимен гел 
с градински чай и алантоин 

370 мл 
1 2 3

555
лв

ПРОМО цена:

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

790
лв

Fresh Juice 500 мл
Fresh Juice е серия подхранващи и хидратиращи душ гелове. 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: вит.В3 и вит.Е, пантенол, 
биотин, млечни киселини, масло от фъстъци, масло от слънчогледови семки, вода от хамамелис, вода от 
цветове на арника.

6 75

Хидратиращ душ 
гел с маракуя 

и магнолия

Енергизиращ душ 
гел с мандарина и 

авапухи

Омекотяващ 
душ гел гел с 

пъпеш и лимон  
Прекрасно усещане 

за свежест!

Ексфолиант за тяло с арганово 
масло  и смокиня 300 мл

1195
лв

ПРОМО цена:

8632240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
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 
мекота.

Стара цена: 

1990
лв

Ежедневни дамски 
превръзки   

SHUYA 30 броя

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. 
Имат антибактериален, противовъзпалителен, подобряващ 
кръвообращението ефект и висока степен на абсорбиране.  Дневни дамски превръзки

SHUYA 10 броя 
Нощни дамски превръзки   
SHUYA 8 брояSHUYA 10 броя SHUYA 8 броя

1

SHUYA 8 брояSHUYA 8 броя

2

735
лв

ПРОМО цена:

3090_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

1050
лв

875
лв

ПРОМО цена:

3090330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

Стара цена: 

1250
лв
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Подхранващ душ-гел с 
масло от шеа - 250 мл

795
лв

ПРОМО цена:

9205450код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Душ-гелът е с високо съдържание на масло.  Подходящ 
са за употреба от цялото семейство. Формулата му 
съдържа тенсиоактиви от расти-телен произход за нежно 
почистване дори и на чувствителна кожа. 
Не съдържа SLES, SLS, и парабени. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. Дерматологично тестван. 

Стара цена: 

1590
лв

8410_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20%

8410_240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%



 

1425
лв

ПРОМО цена:

90160220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

90160002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Пасти за зъби 
Dr. Silver Black&White 

75 мл - 2 броя
Иновативна формула за изключителен 

резултат! С активен въглен, сребърни йони, 
алое вера, кокосово масло, мента! 
Освежава, почиства и енергизира. 

Предпазва от кариеси и зъбна плака и 
заздравява венците.

Стара цена: 

1780
лв

1425
лв

ПРОМО цена:

62007код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

62008код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver 
ROSE&HERBS - 75 мл
+ Четка за зъби 
Nano Gold

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на нанозлатото! 
Пастата ROSE&HERBS съдържа: 

сребърни йони, органична розова вода, 
алое вера, мента.  

Не съдържа флуорид, захар и парабени.

Перфектната грижа за устната кухина! 

сребърни йони, органична розова вода, 

Не съдържа флуорид, захар и парабени.

Стара цена: 

1780
лв

1425
лв

ПРОМО цена:

62009код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

62010код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver 
ROSE&HERBS - 75 мл
+ Четка за зъби 
Nano Silver

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на наносреброто! 
Пастата ROSE&HERBS съдържа: 

сребърни йони, органична розова вода, 
алое вера, мента.  

Не съдържа флуорид, захар и парабени.

сребърни йони, органична розова вода, 

Не съдържа флуорид, захар и парабени.

Стара цена: 

1780
лв

С еквивалент на 30% сок алое вера! 
С деликатен вкус на мента! 97% натурални 
съставки за здрави зъби, защитени венци и 
свеж дъх! Не съдържа: захарин, флуор, SLS, 
алергени, парабени и глутен. С контролирана 
абразивност, не уврежда зъбния емайл. 
Клинично тествана. 

870
лв

ПРОМО цена:

9202420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Стара цена: 

1090
лв

Алое вера гел-паста за зъби 
с тройно действие 75 мл

1350
лв

ПРОМО цена:
9202413код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

730
лв

Стара цена: 

2080
лв

Алое вера гел-паста за зъби 
с тройно действие, 75 мл +
Алое вера вода за уста с 
тройно действие, 250 мл 

790
лв

ПРОМО цена:

9211320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

Алое вера вода за уста с 
тройно действие, 250 мл 

Водата за уста е със свеж вкус, комбинира 
успокояващото действие на алое вера(30%), на 
слеза и на исландския лишей, а намаляването 
на бактериалното размножаване е гаранти-
рано от етеричното масло на чаеното дърво и 
екстракта от грейпфрут. Ксилитолът намалява 
киселинността на устната кухина и се бори с 
размножаването на бактериите. Ментолът 
освежава устната кухина. 
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АТРАКТИВНА 
комбинация  -35% 

за комплекта

+



Основни ефекти на продуктите 
от мериносова вълна WOOLMARK:

За здраве и удобство на всички поколения!
 ТОП продукти

3795
лв

ПРОМО цена:

2090150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3795
лв

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

артрит, ревматоиден артрит, остеоартроза; 

Препоръчва се за 
подпомагане при: 

Турмалинов колан 
Hign Line 125 см 

Стара цена: 

7590
лв

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

Топ матрак 3 в 1 от 
мериносова вълна 
с магнитно поле и 
карбонови нишки
 90*200 см Стара цена: 

22590
лв

15815
лв

ПРОМО цена:

2610430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6775
лв

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

13995
лв

ПРОМО цена:

2610230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5995
лв

Стара цена: 

19990
лв

Одеяло от 
мериносова вълна 
и памук140*200 см

Масажор за гръб Jocca
8400

лв

ПРОМО цена:

2050220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Размери: 55x50 см.

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

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

Стара цена: 

10500
лв

• Тонизира и релаксира.
• Премахва напрежението и 
болката в областта на гърба, 
раменете и кръстта.
• Подобрява 
кръвообращението.
• Подходящ за употреба 
вкъщи, офиса, на вилата или 
докато шофираш.
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1195
лв

ПРОМО цена:

2090540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Турмалинова 
превръзка за очипревръзка за очи

Стара цена: 

1990
лв

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

 -30%  -30% 

VOLCANO Zapper е цифрово електронно 
устройство, което убива болестотворни 
паразити, бактерии, вируси и гъбички 
чрез електромагнитни вълни на принципа 
на биорезонанса без използване на 
медикаментозни средства. 

•  Базиран на универсалната честота на д-р Хулда Кларк - 30 kHz. 
•  Въздействие върху всички патогенни микроорганизми.

VOLCANO Zapper:

Помощ при:
• борбата с вируси, бактерии, гъбички и други паразити, както и 
заболяванията, причинявани от тях;
• тежки и хронични заболявания;
• настинки, грип, вирусни инфекции;
• срив на имунната система;
• възпалителни процеси и др.

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). Volcano Zapper V2, базиран на теориите на д-р Роял Реймънд 
Райф и Хулда Кларк, е една от малкото възможности за ефективна борба с паразити използвайки принципа на биорезонанса.

8940
лв

ПРОМО цена:

2001540 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

VOLCANO ZAPPER

Стара цена: 

14900
лв



Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 506

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_150650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19 см
Стара цена: 

10990
лв109

0
- 21 см1

29

      
Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men and Women - 50 ml
Серия 50 мл парфюми с доказано качество и изтънчен аромат. Колекцията събира едни от най-добрите 
световни аромати, създадени от екип френски парфюмеристи в световната столица на парфюмите - Грас. 
Високата концентрация и изключително качество на парфюмната композиция гарантира макисмална 
дълготрайност на аромата, а разнообразието и палитрата от вълнуващи усещания превръща серията в 
неповторимо предложение дори и за най-изтънчения вкус.

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

само при ПРАВО (стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

2390
лв

ПРОМО цена:

 79_ _ _5020код1 дамски:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

2990
лв

UB Parfums 50 мл.

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men and Women - 50 ml
Серия 50 мл парфюми с доказано качество и изтънчен аромат. Колекцията събира едни от най-добрите 
световни аромати, създадени от екип френски парфюмеристи в световната столица на парфюмите - Грас. 
Високата концентрация и изключително качество на парфюмната композиция гарантира макисмална 
дълготрайност на аромата, а разнообразието и палитрата от вълнуващи усещания превръща серията в 
неповторимо предложение дори и за най-изтънчения вкус.

Premium Collection 
For Men and Women - 50 ml

мъжки аромат

 796 _ _20код1 мъжки:

 79_ _ _5040код2 дамски:

 796 _ _40код2 мъжки:дамски аромат

1045
лв

ПРОМО цена:

9205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

С „интелигентна“ естествена молекула, която 
прекъсва веригата на потта и предотвратява 
образуването на неприятна миризма. 
Успокояващите свойства на алоето правят 
продукта нежен освежител за мъже и жени. 

Алое вера Део Стик 
50 мл50 мл

Не оставя петна по дрехите!Стара цена: 

1490
лв

4015
лв

ПРОМО цена:

2002740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2675
лв

Магнетон БИО

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

Стара цена: 

6690
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 510 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

21 см21 см 7695
лв

ПРОМО цена:

11151030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11151050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 445

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

9240
лв

ПРОМО цена:

1_1445230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3960
лв

1_1445250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

6600
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

13200
лв

- 19  см0
- 21 см1 132

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 473

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

- 19  см0
- 21 см1 - 21 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1473230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1473250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

атеросклероза

мигрена стрес

шум в ушите

хипертония

артрит

нарушено кръвообращение

менструални болки

болки в гърба

депресия

артрози

ревматизъм

проблеми
с щитовидната
жлеза

проблеми
със зрението

загуба на сила

преумора

безсъние

инсулти

счупвания

травми

главоболие

Възможности за приложения 
на магнитотерапията

•  Базиран на универсалната честота на д-р Хулда Кларк - 30 kHz. 
•  Въздействие върху всички патогенни микроорганизми.



   

1200
лв

ПРОМО цена:

2510920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

2510940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:

Професионална кърпа за прозорци 
и автомобили, 60 х 40 см
Уникално тънкото влакно и специалния 
патентован метод на сплитане правят тази 
кърпа незаменим помощник. Изключително 
ефикасна за почистване и полиране на 
стъклени и метални повърхности: прозорци, 
огледала, атомобили, витрини, маси, 
шкафове, кранове, батерии, кристални и 
стъклени сервизи и др.

Уникално тънкото влакно и специалния 
патентован метод на сплитане правят тази 
кърпа незаменим помощник. Изключително 
ефикасна за почистване и полиране на 
стъклени и метални повърхности: прозорци, 

Стара цена: 

1500
лв

Eкологичен препарат за съдове BIONUR 
със сапунено орехче 500 мл 

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

875
лв

ПРОМО цена:

2031230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

Стара цена: 

1250
лв

Универсален почистващ гел 
1000 мл

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. 

2095
лв

ПРОМО цена:

2043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

3490
лв

Екологично,  
забавно 
и чисто!
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Антибактериални универсални 
микрофибърни кърпи за 
домакинството - 3 броя, 30 x 40 см 

Забравете за неприятните миризми 
и използването на дезинфекциращи 
препарати. Универсалните антибактериални 
микрофибърни кърпи са подходящи за 
всякакви повърхности вкъщи, в колата или 
в офиса. Перманентните антибактериални 
свойства се дължат на наличието на сребърни 
частици в микрофибърните влакна.

1750
лв

ПРОМО цена:

2512330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

750
лв

Стара цена: 

2500
лв

Универсална 
бамбукова кърпа 
8 слоя - 36 х 36 см

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

800
лв

ПРОМО цена:

2520630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Стара цена: 

1150
лв

Eкологичен течен перилен препарат 
BIONUR със сапунено орехче  1000 мл 

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

Стара цена: 

1650
лв 1320

лв

ПРОМО цена:

2031120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

330
лв

2995
лв

ПРОМО цена:

2080540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Wellos 
Абсорбатор 
на неприятни 
миризми 
Ананасдомакинството - 3 броя, 30 x 40 см 

Забравете за неприятните миризми 
и използването на дезинфекциращи 
препарати. Универсалните антибактериални 
микрофибърни кърпи са подходящи за 
всякакви повърхности вкъщи, в колата или 
в офиса. Перманентните антибактериални 
свойства се дължат на наличието на сребърни 

Ананас
Сложете край на досадния проблем с 
преждевременно развалените продукти 
и елиминирайте неприятните миризми от 
вашия хладилник: изработен изцяло от 
екологични материали, антибактериален, 
без наличие на химически компоненти, 
гарантирано предпазва храните от разваляне 
като ги поддържа свежи, абсорбира 
излишната влага. 

Стара цена: 

4990
лв
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Филтър Unimax  
За кана Astra

Филтър Classic 
За кана Atria 

Филтрите към каните 
DAFI пречистват: хлор 
и хлорни съединения; 
тежки и радиоактивни 

метали; нефтопродукти; 
неприятни миризми; 
пестициди и токсини; 
високата твърдост на 
водата; пясък, ръжда, 

глина, механични 
замърсители. 

3131

7990
лв

ПРОМО цена:

2004020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2000
лв

Стара цена: 

9990
лв

Dr. Silver М Генератор на сребърни йони
Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация

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

с Протокол за определяне на влиянието на сребърна вода 
върху патогени от Института по микробиология към БАН повече от 40 000 литра сребърна вода с питейна 

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

10 предимства на Dr.Silver:

Генератор на сребърни йони
Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация

Напълно безвреден!
Лесен за употреба!

изберете подходящ съд и налейте 
необходимото количество вода;

Употреба само в 4 лесни стъпки:

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

Уникалната сила на сребърните йони: 

2004040 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

5995
лв

ПРОМО цена:

включете уреда, като натиснете и 
задържите на указаното място;

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

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

7450
лв

ПРОМО цена:

2006050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7450
лв

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.  

Активаторът VODOLEK
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.  

Стара цена: 

14900
лв
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Филтрите пречистват:

2300120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1050
лв 840

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

210
лв

За 1 брой 
-20%

23001230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2100
лв 1470

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-30%

2300320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 брой 
-20%

23003230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За  2 броя 
-30%

Силата на водата!
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Месото или рибата, можете да запържите 
„на сух” тиган. А за приготвянето на голямо 
количество зеленчуци, няма да Ви трябва 
много мазнина. Това ще Ви позволи да запазите 
вкуса и полезните съставки на продуктите и в 
същото време да се избавите от излишните 
калории. Не съдържа PFOA. 

Тиган (Ø 24 см)  

7350
лв

ПРОМО цена:

2256020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1840
лв

Стара цена: 

9190
лв

h: 4.4 см, v: 1.5 л, w: 1.9 кг

Стара цена: 

12990
лв

10390
лв

ПРОМО цена:

2250520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2600
лв

Предназначен за задушаване и пържене на 
ястия. В него може да се пържат зеленчуци, да се 
задуши яхния или месо. Уникалното предимство 
на този тиган е, че можете, докато готвите да 
допълвате и подходящи сосове към ястието, 
благодарение на вградения дозатор в самата 
капачка. По този начин можете да приготвите 
вашето ястие още по-апетитно. 

Дълбок тиган (Ø 28 см)

16790
лв

ПРОМО цена:

2256620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4200
лв

Незалепващото каменно STONELINE® покритие 
ще съхрани истинския вкус на продуктите, ще ги 
предпази от загаряне, дори и без използването 
на мазнина. Можете да се насладите на супа, 
яхния или сос, които са с гарантиран страхотен 
вкус.  А след това със същата лекота, с която ще ги 
сготвите,  ще почистите тенджерата. Тази голяма 
тенджера е особено подходяща за многочленни 
семейства, защото в нея може да се приготви 
голямо количество храна. 

Стара цена: 

20990
лв

Тенджера XXL със стъклен 
капак (Ø 28 см)

46870
лв

ПРОМО цена:

2257420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

11720
лв

Комплект 
кухненски съдове 
8 части „FUTURE” 
(с цедка на капака) Стара цена: 

58590
лв

Отличителната особеност и дизайнерска черта на този комплект са 
капаците. Всички те имат странични отвори, за отцеждане на течностите 
и всеки тиган/тенджера има по 2 странични канала и цедка на капака, 
през които можете да изливате течноста, без да използвате гивгир при 
отцеждането.  Не съдържат PFOA. 

13190
лв

ПРОМО цена:

2258620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3300
лв

Този мултифункционален комплект 
от 7 части има много приложения 
– може да приготвяте: различни 
запеканки, солени и сладки ястия, 
кифли, баници, кроасани и безброй 
други. Може свободно да ползвате 
съдовете и без хартия за печене и 
мазнина, защото благодарение на 
уникалното незалепващо покритие 
на  STONELINE®, храната ще се 
отдели много лесно от съда. Не 
съдържат PFOA. 

Комплект за 
печене от 7 части

Стара цена: 

16490
лв

18000
лв

ПРОМО цена:

2051220 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4500
лв

Стара цена: 

22500
лв

Технически спецификации
• 220-240V~50/60Hz 1400W 
• Капацитет на кошницата: 2.5 л
• Настройка на времето: до 30 мин
• Настройка на tо: от 80 до 200 оС

Еър Фрайър Jocca - черен
Необходима е само една супена лъжица 
олио или друга мазнина. Благодарение 
на кошницата за пържене със специални 
отвори, мазнината изтича в контейнера. 
След това загрятият до 200 градуса 
въздух започва да циркулира около 
храната и 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.

Бързо, здравословно 
и много вкусно!


