
Купете продукти на промо-
ционални цени от настоящата 
брошура по Код 1 или целия 
Каталог 2020/2021 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: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.

01.09. - 26.09.2021            
Промоционална кампания 

ОЩЕ ЕМОЦИИ 
НА ОТКРИТО



Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• стрес, тревожност, депресия, липса на сън;
• мускулни крампи и изтръпване на крайниците;
• нервност, раздразнителност, леки форми на депресия;
• мигренозна болка;
• полиневропатии и невралгии;
• проблеми със сърдечния ритъм и кръвното налягане;
• бременност;
• миокарден инфакт и аритмия;
• предменструален синдром;
• диабет;

Магнезиевият бисглицинат е високоактивна форма на магнезия с оптимална степен на абсорция и висока бионаличност. 
Тъй като не изисква киселинност за усвояване, тя не предизвиква дразнене на стомашната лигавица и не причинява 
стомашен дискомфорт.  

Всяка таблетка съдържа: 
Магнезиев бисглицинат - 1000 mg, oт който 

чист магнезий - 200 mg, Витамин В6 - 10 mg, 
Пиперин 95% - 2.5 mg.

2230
лв

ПРОМО цена:

3003720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

560
лв

3003740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1675
лв

ПРОМО цена:

Прием:
1 таблетка дневно.

Магнезий с максимална степен на абсорбция 
срещу умората, стреса и изтощението!

Dr.Nature Магнезиев 
бисглицинат Форте

60 таблетки

 НОВО 

Стара цена: 

2790
лв

• повишено физическо натоварване;
• непоносимост към други форми на 
магнезий.

Пъстрооцветна 
палитра за вълнуващи 

приключения!
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3590
лв

ПРОМО цена:

3082020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

3082040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2695
лв

ПРОМО цена:
Начин на употреба:  

30 мл сутрин на гладно.

Една доза от 30мл съдържа 29,85 мл пречистен сок 
от сърцевината на листа на Aloe barbadensis M.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• Понижен имунитет, срив на имунната система;
• Проблеми с храносмилателната система, нарушено 
храносмилане, възпалителни заболявания на 
лигавиците - колити, гастрити, язви;
• Алергични заболявания;
• Екземи, дерматити, проблеми с кожата;
• Детоксикация на организма от шлаки и токсини;
• Повишени стойности на холестерола, триглицеридите, 
кръвната захар;
• Туморни заболявания;
• Възпалителни заболявания;
• Бактериални и вирусни инфекции;
• Умора и отпадналост;
• За поддържане на алкалния баланс организма.

Dr. Nature Алое вера чист 
сок - 1000 мл 99,5% extra 

puri�ed juice

! Поради натуралния произход, в различни партиди 
може да се наблюдава разлика в консистенцията, вкуса 
или цвета, което не нарушава качеството на продукта!

3001350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2745
лв

ПРОМО цена:

Всяка капсула съдържа: Лиофилизиран концентрат от 
зеленоуста мида (3,4% глюкоза-миногликани) - 400 mg, 
5 Loxin® (екстракт от босвелия, стандартизиран до 30% 
ацетил-11-кето-бета-босвелична киселина) - 100 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• Остеоартрит и остеоартроза (коксартроза, гонартроза);
• Износване на ставните хрущяли;
• Болки, скованост и оток в ставите;
• Наличие на шипове в гръбначния стълб и затруднено 
движение;
• Дискова херния и дископатия;
• Състояния след травми и счупвания;
• Повишено физическо натоварване;
• Възстановяване след операции.

За здрави стави, мускули
и подвижност!

3845
лв

ПРОМО цена:

3001330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1645
лв

Dr. Nature Флексамол съдържа патентовани 
съставки с доказан ефект за подобряване състоянието 
при проблеми със стави, хрущяли, мускули и кости. 
Уникалната комбинация от патентовани форми на 
концентрат от зеленоуста мида и екстракт от босвелия. 
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) е уникален 
природен вид, вложен като патентован висококачествен 
лиофиризиран концентрат за максимална ефективност. 
5 Loxin® е патентован екстракт от босвелия, 
който се отличава с изключителната си бионаличност. 
Една от ключовите характеристики на 5 Loxin® е, че 
показва ефикасност още на  7-мия ден след приема при 
значително по-ниска доза (100 mg). Освен подобренията 
на комфорта и гъвкавостта на ставите, 5 Loxin® влияе 
положително върху биологичните маркери, свързани 
със здравето и възпалението на ставите, включително 
TNFa, CRP и IL-6. Доказано е също така, че значително 
инхибира матричната металопротеиназа (MMP-3), 
ензими, които разграж-дат хрущялите, колагена и 
съединителните тъкани.

Dr. Nature Флексамол
60 капсули

Стара цена: 

5490
лв

 НОВО 

Прием: 1-2 капсули дневно.

Стара цена: 

4490
лв

puri�ed juice

Стара цена: 

4490
лв

 НОВО 



Цинкът, Селенът и Витамин С са изключително важни за добър 
имунитет и добро здраве. Имат мощно антиоксидантно действие, 
предпазват организма от инфекции, защитават клетките от вируси. 
Повишават производството на бели кръвни телца и Т-лимфоцитите. 
Всички те участват в безброй метаболитни процеси, важни за подобряване 
функциите на различни органи и системи в организма. 

2795
лв

ПРОМО цена:

3053330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Селен 100
180 капсули

Стара цена: 

3990
лв

• защита на клетките от оксидативен стрес;
• подкрепа на имунитета в борбата 
с патогени и инфекции;
• проблеми със сърдечно-съдовата система;
• превенция срещу ракови  заболявания;
• проблеми с черния дроб и органите на 
храносмилателната система;
• заболявания на обмяната и проблеми 
с щитовидната жлеза (хиперфункция)
• проблемна кожа;
• сексуални дисфункции;
• физическо и психическо натоварване.

Един от най-важните микроелементи за здрав имунитет и борба с 
вирусите.

Прием: 
1 капсула 
дневно

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3053350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

3700
лв

ПРОМО цена:

3042130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3042150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2645
лв

ПРОМО цена:

Мощна комбинация от Цинк и витамин С 
с удължено освобождаване за подкрепа 
на имунитета и съпротивителните сили на 
организма.

Стара цена: 

5290
лв

КОМПЛЕКТ 
ТРОЙНА ЗАЩИТА
Вит.С +Zn, 180 капс +
Селен 100, 180 капс +
Витамин D3, 90 капс

+

 -46% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

Селен 100, 180 капс +
Витамин D3, 90 капс

+
Витамин D3, 90 капсВитамин D3, 90 капс

+

Стара цена: 

11070
лв

835
лв

ПРОМО цена:

3075340 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
лв

Комбинацията от Витамин C и Цинк допринася за 
поддържане на добро здравословно състояние 
на организма, правилното функциониране 
на имунната система и влияе положително 
върху качеството на кожата, косата и ноктите. 
Притежава мощно антиоксидантно действие и 
спомага за защита на клетките от оксидативен 
стрес, което е от важно значение за жизнеността 
на организма. 

Всяка таблетка съдържа:
Витамин C - 120 mg, цинк - 15 mg, екстракт 
от ехинацея пурпуреа - 30 mg, екстракт от 
шипка - 30 mg, от които витамин C - 3 mg.

Начин на употреба: Препоръчва се по 1 таблетка на ден за лица над 12 
години, за лица от 6 до 12 години по половин таблетка. Таблетката директно 
се разтваря върху езика, не е необходимо дъвчене или преглъщане.

Витамин С +Цинк + 
Ехинацея + 
Шипка, 45 таблетки

Стара цена: 

1390
лв

Витамините и минералите допринасят 
за естествена защитна функция, 

особено през есеннозимните месеци.

1255
лв

ПРОМО цена:

3001730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Приемът на витамин D3: 
подпомага при намален имунитет; защитава 
от инфекции, особено на дихателните пътища; 
регулира калциево-фосфорния обмен; под-
помага костната плътност и здравината 
на зъбите; играе роля на невропротектор; 
предотвратява развитие на болест на 
Алцхаймер; намалява общите и възрастови 
възпаления в организма; подпомага зараства-
нето на рани; предотвратява развитието на 
ракови заболявания.

3001750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1790
лв

Dr.Nature
Витамин D3 
90 капсули х 400 IU

КОМПЛЕКТ 
ДВОЙНА ЗАЩИТА
Вит.С +Zn, 180 капс +
Селен 100, 180 капс

+

 -41% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

КОМПЛЕКТ 
ДВОЙНА ЗАЩИТА
Вит.С +Zn, 180 капс +
Селен 100, 180 капс

+

5490
лв

ПРОМО цена:

3042133код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3790
лв

Стара цена: 

9280
лв 5990

лв

ПРОМО цена:

3042137код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5080
лв

Витамин C + 
Цинк 
с удължено 
освобождаване
180 капсули
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Dr. Nature 
Шлемник байкалски

60 капсули

• Грип и вирусни инфекции
• Респираторни заболявания (брохит, пневмония)
• Бактериални и гъбични инфекции
• За профилактика в период на чести респираторни инфекции
• За поддържане на имунитета
• Стомашно-чревни инфекции
• Стрес и напрежение
• Липса на тонус и енергия. 

1750
лв

ПРОМО цена:

3003420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

440
лв

60 капсули
Стара цена: 

2190
лв

Шлемник байкалски е растение с хилядолетна история и доказани 
ползи за здравето!

Шлемник байкалски е цъфтящо растение, което се използва в 
китайската медицина повече от 2000 години, заради своите полезни 
свойства върху организма. В стандартизирания екстракт от корени 
на Шлемник байкалски влизат голям брой амино-киселини, етерични 
масла, флавоноиди, стероли и др. С най-голямо значение и като 
основен биологично активен компонент е байкалинът. 

Силата на природата 
в борбата с вирусите 
и за силен имунитет!

3003440код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1315
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при:

Всяка капсула съдържа: 200 mg екстракт от Шлемник байскалски,   
от който 80% байкалин (160 mg). 

 НОВО 

2390
лв

ПРОМО цена:

3002020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Подкрепа при вирусни и респираторни 
заболявания, паразитни инфекции, 
усложнения от бактериални инфекции и за 
засилване на имунитета!
Dr. Nature препоръчва за: мощна и ефективна 
борба с различни инфекции; противодействие 
на бактерии, вируси, гъбички и заболяванията, 
причинени от тях; подобряване на състоянието 
на кожата; подпомагане при хронична умора; 
мощен антиоксидант; повишава активността 
на Т-клетките и имунитета; без резистентност 
на патогените.

3002050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Монолауринът е един от най-перспективните продукти за борба с 
инфекции, причинени от различни микроби – бактерии, вируси, гъбички. 
Представлява естер на лауриновата киселина и глицерола, като най-богатият 
източник на лауринова киселина е кокосовото масло(до 48% от състава му). 
Монолауринът е изключително ефективен: 
В борба с бактериите. Инхибира голяма група грам-положителни бактерии, 
в това число Escherichia coli. Препятства производството на бактериални 
токсини, което води до намаляване на токсичността на бактериалните 
инфекции. Подпомага лечението на стрептококови и стафилококови инфекции, 
както и на лаймска болест, ефективен е и срещу хеликобактер пилори. 
В борба с вирусите. Той  е с изключително висока активност срещу вируси 
с липидна обвивка, които нападат хора и животни. Разрушава обвивката 
на вирусите, в резултат на което те намаляват способността си да се 
възпроизвеждат, както и да атакуват и заразяват човешките клетки. От друга 
страна това прави вирусите много по-податливи на активността на собствените 
защитни механизми(имунитет) на приемника, което улеснява справянето с 
вирусните инфекции. Активността на този супер продукт се използва в борба 
с различни вируси: грипни вируси, цитомегаловирус, херпес(I и II), варицела, 
пневмовирус, РНК и ДНК вируси и много други. 
В борба с гъбичките. Редица изследвания потвърждават активността 
му в борбата с гъбички и дрожди. Ценен продукт в борбата с паразитите в 
стомашно-чревния тракт, причина за сериозни здравословни проблеми. 

Dr. Nature 
Монолаурин, 

90 капсули
Стара цена: 

2990
лв

КОМПЛЕКТ ЗА СИЛЕН 
ИМУНИТЕТ DR.NATURE:
Шлемник байкалски,  
60 капсули + 
Монолаурин,  
90 капсули

+
 -42% 

за комплекта
АТРАКТИВНА 

комбинациякомбинациякомбинациякомбинация

2990
лв

ПРОМО цена:

3002034код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

Стара цена: 

5180
лв

4

4435
лв

ПРОМО цена:

3053240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2955
лв

Прием: 1 капсула дневно.

Всяка капсула съдържа: Витамин С - 120 mg, 
Цинк - 10 mg, Селен - 55µg, Витамин D3 - 7,5µg, 
Желязо - 14 mg, Ниацин - 16 mg, пантотенова 
киселина - 6 mg, фолиева киселина - 200 µg, 
Витамин В2 - 1,4 mg, витамин В6 - 1,4 mg, 
Витамин В12 - 5 µg.
Имунокомплекс съдържа подбрана 
комбинация от витамини и микроелементи 
за здрава и силна имунна система. Селенът, 
цинкът, витамин С, витамин D, желязото, 
фолиевата киселина, витамин В6, витамин В12 
допринасят за нормалното функциониране 
на имунната система. Фолиевата киселина, 
желязото, ниацинът, пантотеновата киселина, 
витамин В2, витамин В12, витамин В6 и 
витамин С помагат за намаляване на умората 
и изтощението.

Sanct Bernhard препоръчва за: подкрепа и мощно активиране на 
имунната система; засилване на придобития имунитет; грип и вирусни 
инфекции; оксидативен стрес; психически и физически натоварвания; 
възпалителни процеси в организма; подкрепа на самовъзстанови-
телните способности на организма; умора и изтощение на организма; 
възстановяване след заболявания.

Стара цена: 

7390
лв

Имунокомплекс 
90 капсули

Редица клинични проучвания показват противовирусната активност 
на байкалин, като притежава вирусоциден ефект срещу грипен 
вирус тип А и B и респиратоно синцитиален вирус (RSV), които са сред 
основните причинители на инфекции. Биологично активния компонент 
блокира прикрепянето на вируса към клетката-гостоприемник и 
инхибира вътреклетъчната вирусна репликация. Освен това действа 
като невраминидазен инхибитор, като възпрепятства освобождаването 
на новообразувани вирусни частици от инфектираните клетки и 
предотвратява разпространението на инфекцията. Байкалинът притежава 
и противовъзпалителни свойства.



Истинският приятел на сърцето и сърдечно-
съдовата система!

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

Dr. Nature 
Листа от бамбук 
120 таблетки            

3495
лв

ПРОМО цена:

3007930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1495
лв

Всяка таблетка съдържа 
350 мг екстракт от листа 

на Бамбук  
(Lophatherum gracile)  
доказан произход от 

диви растения. 

Всяка таблетка съдържа 

Стара цена: 

4990
лв

3007950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2495
лв

ПРОМО цена:

Представлява поликомпонентен комплекс 
от синергично действащи вещества с мощен 
антиоксидантен ефект, с висока концентрация на 
флавони. Дългогодишни изледвания доказват, че 
приемът му ефективно подпомага при хипертония, 
хиперлипидемия, коронарни заболявания, нарушени 
сърдечни съкращения, нарушения в мозъчното 
кръвообращение. Наред с това: регулира нивата 
на липидите; ефективно неутрализира свободните 
радикали; активира ендогенната антиоксидантна 
активност на организма и предпазва клетъчните 
мембрани и биологични структури; разширява 
и укрепва стените на съдовете, препятства 
атеросклерозата. Подпомага: детоксикацията; пре-
чистването на кръвта; алкализирането на организма;  
при недостиг на кислород в кръвта; при проблеми с 
уринирането  и натрупването на пикочна киселина.

 ТОП продукт

3190
лв

ПРОМО цена:

3007320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

3007350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Всяка таблетка съдържа боров прашец с разрушена клетъчна мембрана 
(Pinus massoniana Lamb) - 500mg. Dr.Nature предлага висококачествен 
боров прашец с доказан произход и максимална биологична 
активност, гарантирана от структурата на разрушена клетъчна 
мембрана. Дългогодишни изледвания доказват, че приемът 
му:
Повишава имунитета и подпомага възстановяването при изтощен и 
често боледуващ организъм.  Противодейства на различни възпаления 
и е мощен антиоксидант. Подпомага при заболявания на дихателната 
система. Регулира липидната обмяна, нормализира стойностите на 
холестерола и триглицеридите. Подкрепя функциите на сърцето, 
подпомага сърдечно-съдовата система, регулира артериалното 
налягане. Нормализира кръвоснабдяването, тонизира кръвоносните 
съдове. Защитава и подпомага възстановяването на черния дроб, 
нормализира жлъчните сокове. Подобрява храносмилането и при 
възпалителни и хронични заболявания на стомаха.

Стара цена: 

3990
лв

Боров прашец 
120 таблетки 

КОМПЛЕКТ:
Боров прашец,
120 таблетки+ 
Листа от бамбук 
120 таблетки  

+

АТРАКТИВНА 
комбинация

КОМПЛЕКТ:
Боров прашец,
120 таблетки+ 
Листа от бамбук 
120 таблетки  
Листа от бамбук 
120 таблетки  
Листа от бамбук 

Стара цена: 

8980
лв

Стара цена: 

2490
лв За болно и възпалено гърло! 

Подходящ за деца и възрастни! 
С бърз ефект!

Спрей 
с прополис  
20 мл

Equilibra препоръчва при: болно и 
възпалено гърло и нос; бронхити; ангини; 
кашлица; възпаления и инфекции на горните 
дихателни пътища. 
Съдържа: прополис, алое вера, екстракт от 
лечебна мъдрица, етерични масла от евкалипт, 
мента, сладък и горчив портокал. 

1745
лв

ПРОМО цена:

3024430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Иновативна формула с мощно противовъзпалително, противовирусно 
и антибактериално действие. Нормализира и успокоява лигавиците, 
повишава имунитета. Спрей-формата е лесна за употреба и дава бърз и 
траен резултат, подобрява дъха.

5390
лв

ПРОМО цена:

3007973код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3590
лв

 -40% 
за комплекта
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 ТОП продукт

Билков сироп 
БРОНХО - 200 мл

Vitar препоръчва при: 
кашлица; бронхит; възпаления на горните 
дихателни пътища; респираторни инфекции, 
простуда, грип. 

Съдържа стандартизирани екстракти от жи-
вовляк, мащерка, ехинацея и витамин С

900
лв

ПРОМО цена:

3072630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

1290
лв

Съдържа: екстракт от живовляк (10:1) - 100 mg; 
екстракт от мащерка (10:1) - 100 mg; екстракт от 
ехинацея (4:1) - 60 mg; витамин С - 40 mg.



 

2275
лв

ПРОМО цена:

3040830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

975
лв

Sanct Bernhard 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.

Чесън, 180 капсули

3040850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1625
лв

ПРОМО цена:

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

 ТОП продукт

Стара цена: 

3250
лв

Чесънът е мощен имуностимулатор, който подсилва 
белите кръвни телца и повишава образуването на антитела. 
Силното имуностимулиращо действие на чесъна се дължи на 
съдържащите се в него вещества - алицин и сулфиди.

Sanct Bernhard препоръчва при: срив на имунната 
система; грип и вирусни заболявания; ангини; 
херпеси и бактериални инфекции; кожни инфекции 

5130
лв

ПРОМО цена:

3046840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3420
лв

Коластрата е една от 4-те 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.

Коластра 
90 капсули

- акне, афти, трудно зарастващи рани; пародонтити; възпаления на 
дихателните пътища и белите дробове - бронхити, пневмония; проблеми 
с пикочо-половата система - цистит, пиелонефрит, простатит, аденом; 
проблеми с храносмилателната система - гастрит, язва, колит, нарушена 
микрофлора; проблеми с костите и ставите - артрит, артроза, рахит, 
остеопороза; подагра, диабет, регулиране нивото на холестерола.

Стара цена: 

8550
лв

4195
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2995
лв

ПРОМО цена:

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

„В Черното семе има лек за всичко, освен смъртта“ 
Древно послание от Изток

Маслото от черен кимион се нарича „маслото 
на фараоните“. Уникалният му състав определя 
основните му действия: имуностимулиращо, 
противотуморно, антибактериално. Регулира 
хормоналния и липиден баланс, стойностите на 
артериалното налягане. 

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

Стара цена: 

5990
лв

Всяка капсула съдържа: 500 mg чисто 
египетско масло от черен кимион, в това число  
ненаситени киселини - 420 mg, естествен 
витамин Е - 6,7 mg(10 I.E), пантотенова киселина 
- 6 mg фолиева киселина - 100 µg и биотин - 
100µg, витамин D3 - 2 µg.

Vitar препоръчва при: простуда и отпад-
налост;  грип; заболявания на горните диха-
телни пътища; кашлица; вирусни инфекции.

Ехинацея, 
10 сашета
разтворима напитка 
Гореща напитка при настинки и грип! С вкус на къпина!

Съдържа: ехинацея, ацерола, вит. С и цинк.

680
лв

ПРОМО цена:

3072120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

Ехинацеята убива микробите чрез стиму-
лиране на имунния  отговор (неспецифичен  
имунитет), стимулира продуцирането на 
„борещите” се с инфекциите Т и В-лимфоцити, 
стимулира продукцията на интерферон - 
едно от най-мощните оръжия на организма 
в борбата с инфекциите, подпомага 
производството и активността на патоген-
поглъщащи клетки - фагоцити.

1195
лв

ПРОМО цена:

3075040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Кладница с облепиха 
и ехинацея, 30 капсули

За добър имунитет и подкрепа на 
организма!

Съдържа екстракти от кладница (30% поли-
захариди), облепиха, ехинацея, витамин С.

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

Стара цена: 

1990
лв
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КОМПЛЕКТ ЗА СИЛЕН 
ИМУНИТЕТ SANCT 
BERNHARD:
Чесън, 180 капсули + 
Коластра, 90 капсули

+
 -50% 

за комплекта
АТРАКТИВНА 

комбинация

5900
лв

ПРОМО цена:

3040868код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5900
лв

Стара цена: 

11800
лв



 

2935
лв

ПРОМО цена:

3041040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

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

Стара цена: 

4890
лв

Магнезият 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. 
Калцият е изключително важен елемент за силни и здрави кости и зъби; участва 
и в процесите на кръвообращението и обмяната на веществата; повишава 
устойчивостта на организма към инфекции и микроби, успокоява нервната 
система и оказва противовъзпалително действие.

Калций + Магнезий, 400 таблетки

 ТОП продукт

Енергия за споделяне на 
разходки с поколенията!

2025
лв

ПРОМО цена:

3060530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Уийтграс (Wheat 
grass) - 40 капсули

детоксикация и защита от замърсявания и 
свободни радикали; заболявания на стомашно 
чревния тракт - гастрити, колити, язви, 
запек; повишена киселинност в организма 
(алкализира кръвта); разширени вени, 
хемороиди; проблеми с чернодробната 
функция; анемия; кожни проблеми; отслабен 
имунитет.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
Стара цена: 

2890
лв

Пшенична трева – непознатата суперхрана

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

Витамините  и минералите са от огромно значение за  нормалното функциониране на човешкия организъм, особено в 
периоди на вирусни заболявания и с напредване на възрастта. 

Начин на употреба: по 1 капсула на ден, с много течност. 

3270
лв

ПРОМО цена:

3044440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2180
лв

Всяка капсула съдържа: витамин А - 800 μg, витамин В1 - 2,1 
mg, витамин В2 - 2,4 mg, витамин В6 - 3,0 mg, витамин В12 - 3,0 
μg, витамин С - 120,0 mg, витамин D3 - 5,0 μg, витамин Е - 12,0 
mg, витамин К1 - 30μg, фолиева киселина - 300,0 μg, пантотенова 
киселина - 6,0 mg, ниацин - 18,0 mg, биотин - 150,0 μg, магнезий 
- 75,0 mg, желязо - 3,5 mg, калий - 40,0 mg, йод - 100,0 μg, хлор 
- 36,3 mg, мед - 1,0 mg, хром - 60,0 μg, молибден - 25,0 μg, селен 
- 25,0 μg, цинк - 5,0 mg, калций - 162,0 mg.

Стара цена: 

5450
лв
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Витамини и минерали A-Z  50+ 
150 капсули

520
лв

ПРОМО цена:

3070720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

В комплекс + 
Витамин С 
30 таблетки

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

Стара цена: 

650
лв

5995
лв

ПРОМО цена:

3049150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5995
лв

Броколи
60 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

11990
лв

1600
лв

ПРОМО цена:

30087220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Dr.Nature Магнематрикс 
30 таблетки - 2 броя

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

30 таблетки - 2 броя
Стара цена: 

2000
лв

Матрична формула с максимална бионаличност, съдържаща 
4 различни форми на магнезия: оксид, цитрат, лактат, глюконат и 

витамини В1, В2, В5, В6.

тревожност, безсъние; редуцира пристъпите 
на мигрена; подпомага работата на сърцето; 
дава енергия и тонус на организма; спомага при 
повишено физическо натоварване; нормализира 
обмяната на веществата; намалява симптомите при 
ПМС; подкрепя функциите на сърдечно-съдовата и 
имунната системи.

4 различни форми на магнезия: оксид, цитрат, лактат, глюконат и 

30087002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1000
лв

ПРОМО цена:



 

1590
лв

ПРОМО цена:

3006420 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3006450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

1990
лв Омега 3 - рибено масло 1000, 

90 капсули

2935
лв

ПРОМО цена:

3044040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Масло от черен дроб 
на треска, 
200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

200 капсули

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

Стара цена: 

4890
лв

5995
лв

ПРОМО цена:

3045050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5995
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло 
от облепиха  
100 капсули

Стара цена: 

11990
лв

КОМПЛЕКТ:
Омега 3 - рибено 
масло 1000, 
90 капсули + 
Полифенол Зон 22, 
60 капсули

2990
лв

ПРОМО цена:

3006491код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

Стара цена: 

4980
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

 -40% 
за комплекта

Комплексна грижа 
за организма от природата!

 ТОП продукт

2390
лв

ПРОМО цена:

3009120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3009150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

• Намалява възпалителните процеси в тъканите.
• Повишава имунитета и защитните сили на организма
• Притежава мощно антиоксидантно действие.
• Предпазва от инсулт и инфаркт.
• Намалява стойностите на холестерол и високо кръвно.
• Дава енергия и тонус на организма.
• Оказва благоприятно въздействие върху кожата.
• Подобрява зрението.
• Регулира телесното тегло и допринася за идеална фигура.
• Подобрява метаболизма на веществата.
• Подобрява състоянието на храносмилателния тракт.
• Действа като профилактика срещу ракови заболявания.

• Намалява възпалителните процеси в тъканите.

Dr.Nature Полифенол Зон 22 
60 капсули

Стара цена: 

2990
лв

Биоактивни полифеноли от 22 
вида плодове и зеленчуци с мощно 

антиоксидантно, противовъзпалително 
и имуно-стимулиращо действие! 

Изключителен ефект 
за защита на клетъчните стени 

от проникване на патогени!

 ТОП продукт
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3895
лв

ПРОМО цена:

3041940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2595
лв

Хлорела, 
180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

180 капсули

дисбактериоза;  хронични и остри възпа-
лителни процеси от вирусен и бактериален 
произход; остри респираторни заболявания; 
атеросклероза; профилактика на туморни 
заболявания; предменструален синдром; 
заболявания на нервната система. 

Стара цена: 

6490
лв

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.



3220
лв

ПРОМО цена:

10300630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

10300650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2300
лв

ПРОМО цена:

Cannabissimo - 
Гурме кафе с коноп                        
                                  250 г                                  250 г

• Непознат по сила противовъзпалителен ефект;
• Облекчава състоянието при хронична болка;
• Помага при депресии, тревожност, безпокойство;
• Релаксира нервната система, възстановява съня;
• Контролира нивата на кръвната захар;
• Подпомага обмяната на липидите и намалява 
риска от проблеми на сърдечно-съдовата система;
• Потиска растежа на ракови клетки;
• Възстановява функциите на червата и дейността 
на храносмилателната система;
• Действа като мощен антиоксидант.

Основните ефекти на CBD:
Стара цена: 

4600
лв

100% Spirulina paci� ca Hawaii
Супер зелена формула за 

Енергия + 
Имунитет + 
Виталност

Всяка таблетка 
съдържа 

500 мг спирулина
 (100% Spirulina 
paci�ca Hawai)

Dr.Nature Спирулина: 
• предоставя огромна палитра биологично-активни вещества, 
особено подходящи при непълноценно и небалансирано хранене;
• подкрепя имунитета;
• подпомага клетъчната и тъканна регенерация;
 подпомага нормализирането на нивата на холестерола в организма;
• предотвратява окислението на липидите;
• подобрява състоянието на съдовете и сърдечно-съдовата система;
• действа антиоксидантно и противовъзпалително;
•  подпомага чернодробните функции;
• подпомага полезната микрофлора в организма;
• подпомага детоксикацията;
• подкрепя активността и функциите на лимфната и кръвоносната 
системи;
• подкрепа за хора, работещи в замърсена среда и вредни условия;
• подобрява зрението;
• подпомага състоянието при диабет и метаболитни проблеми;
• подобрява качеството на кожата, косата, ноктите;
• забавя процесите на стареене, дава тонус и енергия.

1325
лв

ПРОМО цена:

3002430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лвDr. Nature 

СПИРУЛИНА
90 таблетки

 ТОП продукт

Стара цена: 

1890
лв
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1885
лв

ПРОМО цена:

3060130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Ашваганда, 
40 капсули

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

Стара цена: 

2690
лв

Equilibra препоръчва при: активен начин на живот; 
стрес; авитаминоза; вирусни заболявания; хронична 
умора, отпадналост, вялост; за жизненост и енергичност.

Енерджи плюс разтворими 
витамини - 20 таблетки

Съдържа: витамин С, витамин Е, ниацин (витамин В3), 
пантотенова киселина (вит В5), витамин В6, витамин В2, 
витамин В1, фолиева киселина, биотин, витамин В12.

1115
лв

ПРОМО цена:

3023930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

  

Equilibra препоръчва при: 
тежки физически и умствени натоварва-
ния; стрес от различен характер, 
тревожност; промяна в средата на живот; 
следоперативно възстановяване; намален 
имунитет; сексуална дисфункция; хронична 
умора. 

Жен-шен плюс - 60 капсули

1465
лв

ПРОМО цена:

3023130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

625
лв

Стара цена: 

2090
лв

Dr.Nature Златен корен: 
• Подпомага адаптацията на организма при стрес 
и промяна в условията на живот;
• Подпомага организма при хронична умора и 
отпадналост;
• Подобрява състоянието при мозъчна умора, 
отслабване на паметта;
• Подпомага възстановяването при физически и 
психически натоварвания;
• Увеличава енергията и издръжливостта;
• Подпомага при чести, продължителни или 
тежки заболявания;
• Нормализира съня, снема стрес от различен 
произход;
• Подобрява фокуса и паметта;
• Активира имунната система;
• Подпомага при сексуални дисфункции, особено 
при мъжете.

2725
лв

ПРОМО цена:

3002730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1165
лв

Златният корен(Родиола розеа) е растение с хилядолетна история и е 
един от най-ефективните адаптогени с меко действие, който не причинява 
зависимост или странични ефекти. Свързан е дълбоко с историята на 
българите и се смята за една от най-загадъчните и мощни билки в родната 
природна съкровищница.

Dr. Nature 
ЗЛАТЕН КОРЕН

60 капсули

Стара цена: 

3890
лв

3002750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:Прием: 
1-2 капсули 
дневно.

Мощен адаптоген, 
източник на сила и енергия!

Прием: 
2-3 таблетки дневно.



 

Гастро комплекс - 
60 капсули х 555мг

3030220код 1:

-20% за 1 брой

3030240код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*Кордицепс плюс, 

60 капсули х 555мг

 -20% 
при покупка на 1 брой 

от предложените 
витални гъби 3190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

800
лв

Стара цена: 

3990
лв

Цена на 1 опаковка:

 -40% 
*при покупка на 

2 или повече броя 
еднакви или различни 

от предложените 
витални гъби

2395
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1595
лв

ВИТАЛНИ ГЪБИ
за избрани продукти от серията

ТОП ОФЕРТА

3031520код 1:
-20% за 1 брой

3031540код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*

СУПЕР 
ИМУНОМОДУЛАТОР

И ХЕПАТОПРОТЕКТОР 

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

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

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

Специална комбинация, която съдържа 
екстракти от Херициум, Копринус, Кориолус, 
Рейши, Шиитаке и Агарикус блазей.

Dr.Nature препоръчва при: 
• проблеми с дихателната (пневмонии, 
възпалителни процеси, емфизем и др.), 
кръвоносната, отделителната системи (особено 
при възпалителни процеси на бъбреците и 
уринарния тракт); 
• туморни заболявания (бели дробове, простата, 
мозъка, кръвта и лимфата);
• подкрепя организма при химио- и лъчетерапия; 
• подпомага имунната система и общата 
детоксикация на организма (чисти кръвта и 
лимфата);
• действа като мощен природен антибиотик 
(ефективен при вирусни и бактериални 
инфекции);
• подпомага дейността и функциите на черния 
дроб - хепатопротектор;
• повишава либидото;
• подпомага опорно-двигателния апарат 
(ревматизъм) и сърдечно-съдовата система 
(стенокардия, инфаркт, атеросклероза);
• ефективна при синдром на умората, повишава 
работоспособността и мускулния тонус.

Aгарикус блазей 
60 капсули 
x 555 mg 3031120код 1:

-20% за 1 брой

3031140код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*

x 555 mg

Dr.Nature препоръчва при: 
съпътстваща терапия на раково болни; 
намалява страничните ефекти от химио- 
и лъчетерапия; помага при автоимунни 
заболявания;  при проблеми на стомашно-
чревния тракт; за подобряване при 
проблеми на дихателна система, пикочо-
половата система, диабет, високо кръвно 
налягане, сърце; при хронична умора, 
изтощение, отпадналост и др. 
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3030620код 1:
-20% за 1 брой

3030640код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*

Германор 132 
60 капсули 
x 555 mgx 555 mg

Удивителната сила 
на Органичния Германий!

Dr.Nature препоръчва при: оксидативен 
стрес; канцерогенни проблеми; артритни 
заболявания; сърдечна недостатъчност; 
проблеми на кръвоносната система; 
хипертония; химио и лъчетерапия; понижен 
имунитет; хронична умора; алергии; 
атеросклероза; след прекарани заболявания; 
работа в замърсена и вредна работна среда.

Всяка капсула съдържа: Специфичен биоактивен комплекс (Шиитаке 
(екстракт от Lentinula edodes) > 25%; Майтаке (екстракт от Grifola 
frondosa) >25%; Рейши (екс тракт от Ganoderma lucidum) > 40% богат 
на бета-глюкани, аминокиселини, природен органичен германий, 
витамини, РНК и др.) и 144 mg - Вит С. 

3030420код 1:
-20% за 1 брой

3030440код 1:

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

Майтаке плюс - 
60 капсули
 x 555 mg

-40% за 2 или 
повече броя* 



 

 

Естествено средство срещу болка, 
оток и възпаление! 

Силата на протеолитичните ензими 
за здраво сърце и дихателни пътища!

Прием: Oт 1 до 3 пъти 
по 1 капсула дневно, за 

предпочитане 
30 минути преди или 
2 часа след хранене.

Всяка капсула съдържа: 33 mg от патентованият протеолитичен ензимен 
бленд Serrazimes®. Активността на ензимите е изключително висока –                   
606 000 U/g, което води до бърз и сигурен резултат още с първия прием.Стара цена: 

2890
лв

2310
лв

ПРОМО цена:

3003220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

580
лвDr. Nature Серази 

плюс, 60 капсули

 ТОП продукт

Протеолитична ензимна терапия намира все по-широко приложение при 
различни състояния и заболявания. Д-р Нейчър Серази плюс съдържа 
патентован протеолитичен ензимен бленд с висока активност, който има 
способността бързо, ефективно и безопасно да разгражда протеиновите 
съединения и да облекчава редица симптоми, свързани с възпаление и 
заболявания на много от системите в организма. Ето какви ползи има за 
организма:
• Благоприятства функцията на дихателната система и белите дробове
• Намалява риска от фибрози и сраствания на белодробна тъкан след 
инфекция
• Намалява възпалителните процеси в тялото и подпомага възстановяването
• Намалява болката и сковаността в ставите
• Спомага за намаляване на риска от образуването на тромби
• Подпомага функцията на сърцето и кръвоносните съдове
• Намалява болката и отока при травми на опорно-двигателния апарат
• Спомага за отделянето на секрети от белия дроб, като възпрепятства 
застойните явления и риска от повторна инфекция
• Подпомага функциите на мускулите при физически натоварвания
• Спомага за зарастването на рани и възстановяването след хирургични 
операции
• Подпомага имунитета.

3003240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1735
лв

ПРОМО цена:

4795
лв

ПРОМО цена:

3049840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Стара цена: 

7990
лв

ГЛОГ плюс,
240 капсули

Глог - укрепва и тонизира сърдечния мускул, 
разширява коронарните съдове, предотвратява 
нарушения в сърдечната дейност, забавя стареенето 
на сърцето и стимулира циркулацията на кръвта. 
Той е богат източник на вещества, които разширяват 
кръвоносните съдове на сърцето и мозъка и така 
подобряват кръвоносния поток - сърдечният мускул 
и мозъкът получават повече кислород. Увеличава се 
силата на сърдечните съкращения. 

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

Прием: 2 пъти 
по 2 капсули на ден.

Големият приятел на сърцето от хиляди години!

2235
лв

ПРОМО цена:

3021630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Equilibra препоръчва при: повишени нива на 
холестерола и триглицеридите; нарушена мастна 
обмяна; атеросклероза; нарушения в сърдечно-
съдовата система и кръвообращението; 
хипертония. 

Холест ОК, 30 капсули

Стара цена: 

3190
лв

Всяка таблетка съдържа екстракт от червен 
ферментирал ориз (източник на монаколин К).

1815
лв

ПРОМО цена:

3062130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Арджуна, 40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 

Арджуна, 40 капсули

проблеми със сърдечно-съдовата система; 
хипертония; повишени нива на холестерола; 
исхемична болест; сърдечна недостатъчност; 
подобрява функциите и възстановяването на 
черния дроб; трудно зарастващи рани; мощен 
антиоксидант.

Основният сърдечен тоник в Аюрведа!Стара цена: 

2590
лв

945
лв

ПРОМО цена:

50109220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

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

Гел с екстракт от див конски кестен 
с розмарин и арника 30 мл - 2 броя
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
преумора, мускулна треска, болки в ставите, отекли 
и подути крака, разширени вени, напукани капиляри, 
травми, синини, крампи. 
Превантивно: 
начин на живот, дълго стоене на крак, преди тежки 
натоварвания. 
екстракт от див конски кестен, розмарин и арника. 
Съдържа ментол и камфор. Без парабени.

50109240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

710
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1180
лв

315
лв

ПРОМО цена:

2_ _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

135
лв

Супер бамбукови 
чорапи и/или терлици 
ACTIVE THERAPY 

Произведени от 100% еко бамбук с използване на 
патентована технология, която не стяга краката и 
подобрява кръвообращението. С прикрепени 
микрокапсули от Алое Вера.
Цветът, моделът и размерът са по избор от наличните. 
Купи ПОНЕ 3 чифта по избор с 30% намаление! *Цената е за 1 чифт, при 
покупка на ПОНЕ 3 чифта в 1 поръчка!

лв

Произведени от 100% еко бамбук с използване на 

Купи ПОНЕ 3 чифта по избор с 30% намаление! *Цената е за 1 чифт, при 

Стара цена: 

450
лв

2995
лв

ПРОМО цена:

3042340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
болезнени, уморени и натежали крака; разширени 
вени; хемороиди; проблеми с проточността на 
венозната кръв; отоци, спазми, болки, възпалени 
капиляри; при тежки физически натоварвания; 
наднормено тегло; продължително стоене на крак; 
липса на движение; носене на обувки с високи 
токчета, кръстосване на краката при седене. 

AktiVen 
120 капсули120 капсули

Стара цена: 

4990
лв

Уникален състав като всяка таблетка съдържа: 
eлда  на  прах  - 250  mg,  екстракт  от  див  кестен  
-  100  mg,  витамин  C  -  80  mg,  екстракт  от  червени  
лозови  листа  -  50  mg,  мед - 1 mg, манган - 1 mg.
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 ТОП продукт

1855
лв

ПРОМО цена:

3045930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Произведени са по традиционни рецепти с 
внимателно подбрани съставки. Наличието 
на вит. А, С и Е - най-мощните антиоксиданти, 
е предпоставка за подсилване на имунната 
система. Куркумата също е естествен 
антиоксидант, има противовъзпалително 
действие.

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2650
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

5011740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Натурален продукт за силно чувствителна, 
деликатна или проблемна кожа. С пчелен 
восък, масла от бадем, жожоба, невен, 
жълт кантарион, лавандула и екстракт от 
лайка. Предпазва кожата от изсушаване и 
стабилизира защитните й функции, успокоява 
и регенерира 

Детски крем-
балсам - 50 мл

Немско качество, с фантастична грижа 
за любимите ни малчугани!

Стара цена: 

2590
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3010240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

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

ЦБ За жената  
250 мл 

1395
лв

ПРОМО цена:

3007230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3007250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

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

деца над 3 г.; слаб имунитет; често боледуване; 
преди и по време на грипни и вирусни инфекции; 
възпалителни заболявания; за обща подкрепа на 
детския организъм при растеж; за добра памет и 
концентрация.
Всяка таблетка съдържа: 
биотин - 12,5 µg; витамин В1 - 0,275 mg; витамин 
В2 - 0,350 mg; витамин В6 - 0,350 mg; витамин В12 - 
0,625 µg; никотинамид - 4 mg; пантотенова киселина 
1,5 mg; фолиева киселина - 50 µg; витамин С - 20 mg; 
витамин Е - 3 mg; витамин Д3 - 1,25 µg.

Коластра с 
мултивитамини 
45 таблетки за смучене 

Стара цена: 

1990
лв

Естествен щит и подкрепа! 
Отличен вкус за деца и възрастни!

3595
лв

ПРОМО цена:

3042940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
предменструален синдром(ПМС); нарушен 
менструален цикъл; възпалителни гинеко-
логични заболявания; климакс (горещи вълни, 
раздразнителност, отпадналост и др.); повишено 
ниво на холестерола и триглицеридите; 
хипертония; склонност към образуване на 
тромби; диабет; бронхиална астма; кожни 
заболявания, псориазис, екземи, алергии, 
трофични язви; мунодефицитни състояния - 
хронични възпалителни заболявания; язвена 
болест на стомаха и дванадесетопръстника; 
атеросклероза, исхемична болест на сърцето 
(ИБС); инфаркт, мозъчно-съдова болест (МСБ) и 
инсулт; гъбични заболявания. 

Стара цена: 

5990
лв

Масло от 
вечерна роза 
200 капсули

Хормонално равновесие 
по естествен път!

4195
лв

ПРОМО цена:

3080840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

Dr.Nature препоръчва тази уникална течна 
формула, богата на естествени витамини, 
минерали, ензими, антиоксиданти, 
фитонутриенти и биофлавоноиди, като най-
добрата за специфичните нужди, баланса 
и здравето на женското тяло, особено при 
напредване на възрастта. 

Стара цена: 

6990
лв

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

Dr.Nature 
Нони комплекс 
за жени 946 мл
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2755
лв

ПРОМО цена:

3044640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1835
лв

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

Масло от тиквени 
семки, 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4590
лв

 ТОП продукт

Решението при уголемяване на простата 
и често уриниране!

Всяка капсула съдържа 500 mg чисто 
масло от семената на медицинска тиква.

2155
лв

ПРОМО цена:

3061940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Вигора М (Vigora M) 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
нарушени сексуални функции;
преждевременна еякулация; 
олигоспермия;
понижено либидо.
Vigora-M е специална аюрведична комбинация, 
предназначена за подобряване на мъжката 
сексуалност. Снема стреса, поддържа тялото и 
ума, дава жизненост и тонус.

40 капсули

Стара цена: 

3590
лв

Модус 
спокоен ден 
30 таблетки 

тази ефективна комбинация за преодоляване на нервно напрежение, 
раздразнителност, стрес, умора, психическо натоварване. 

Pharm LAB препоръчва Pharm LAB препоръчва 

Съдържа екстракти от маточина, хмел, лавандула, магнезий, 
витамин В6.

895
лв

ПРОМО цена:

3035140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1490
лв

Dr. Nature 
Фиторелакс нощ 
30 капсули, 2 броя30 капсули, 2 броя

Стара цена: 

2380
лв

Dr.Nature препоръчва при: 

1665
лв

ПРОМО цена:

30093230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

30093002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

Прием: 1 капсула дневно, 30 мин преди сън. 
За още по-силен ефект могат да се приемат 
и 2 капсули. Има бързо настъпващ ефект и 
действие, продължаващо от 6 до 8 часа.

смущения в съня - безсъние, трудно 
заспиване, чести събуждания, краткотраен 
сън - успокоява нервната система; депресия, 
тревожност и стрес-синдром; мигрена 
и главоболие, причинени от нервно 
пренапрежение; облекчаване симптомите на 
фибромиалгия; предменструален синдром. 
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Dr.Nature Пасифлора подпомага организма при: 
• Стрес, тревожност, депресии
• Нарушен сън, трудно заспиване
• Синдром на хронична умора
• Срив и проблеми с централната нервна система
• Умствено и психическо натоварване
• Раздразнителност, лесна избухливост
• Нарушения в концентрацията и фокуса
• Главоболие причинено от стрес
• Проблеми с кръвното налягане и функцията на сърцето
• Намалява умората и апатията.

1185
лв

ПРОМО цена:

3003130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Пасифлората е известна от хилядолетия със своето успокояващо 
и релаксиращо действие. Препоръчва се при нервни разстройства, 
безсъние, заболявания на сърдечно-съдовата система, хормонални 
проблеми, вегетативни нарушения в период на климактериум и др.

Спокойствие и баланс от природата

Dr. Nature Пасифлора 
60 капсули

 ТОП продукт

Стара цена: 

1690
лв

Прием: 
1-2 капсули дневно, 

за предпочитане 
30 минути преди храна.

Пасифлората съдържа естествен серотонин, както и малтол, който има доказан седативен ефект. Приемът на пасифлора може да увеличи производството на гама-
аминомаслена киселина, която подпомага процесите на релаксация, като наред с това блокира активността на специфичен ензим, който разрушава серотонина. В състава на 
екстракта от пасифлора са установени редица биологично-активни вещества със специфично действие: индолови алкалоиди – успокояват и заздравяват съня, флавоноиди – 
разширяват и укрепват съдовете, подобряват кръвния поток, кумарини – противодействат на възпалителните процеси и спазмите, хинони – неутрализират различни токсини, 
укрепват тъканите, нормализират съсирването на кръвта, аминокиселини – участват в синтеза на колаген и витамини, подобряват паметта, гликопротеини – участват в 
синтеза на хормони, защитават епителните структури, гликозиди – укрепват сърдечния мускул, подпомагат освобождаването на излишни течности от организма. Изследвани 
са ефектите на пасифлората при редица състояния, като безсъние, нервност, напрежение, ПМС, зъбобол, мигрена, ментруални болки и други. Екстрактът от пасифлора е 
ефективен при нарушения на съня, депресия, състояния на тревожност, напрежение и други нервни смущения. Има успокояващ ефект, намалява емоционалното напрежение 
и спомага при състояния на тревожност и трудно заспиване.

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

1555
лв

ПРОМО цена:

3061540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Неврокеър (Nervocare)
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 

40 капсули

Стара цена: 

2590
лв
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2935
лв

ПРОМО цена:

3051140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

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

Стара цена: 

4890
лв

Съдържа 
бромелаин, папаин, ананас и папая на прах, 
витамин С.

Храносмилателни 
ензими с витамин С  
90 капсули

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

Лактик ферментс – 
пробиотик
+пребиотик 
10 сашета

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

1675
лв

ПРОМО цена:

3024230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Стара цена: 

2390
лв

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

Ежедневна 
регулация  
50 таблетки 1115

лв

ПРОМО цена:

3022630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30273002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Регулиращ Чай 
15 филтър пакетчета  
2 броя

тази билкова селекция, която 
има благоприятен ефект върху 
стомаха и пречистването на 
червата. Подходящ при запек.

Equilibra препоръчва Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

 ТОП продукт

Съдържа сена, американски и 
елшовиден зърнастец, ревен, алое, 
слива, канела, карамфил, върбинка.

1555
лв

ПРОМО цена:

3010840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За храносмилател-
ната система 250 мл

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

ната система 250 мл

Стара цена: 

2590
лв

2600
лв

ПРОМО цена:

3052620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Псилиум фибри 
на прах - 300 г

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

3250
лв

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

Комбиниран продукт, насочен към ефективна 
детоксикация на организма и подпомагане 
функцията на черния дроб и отделителната 
система. Спомага за извеждане на токсините 
и излишните течности от тялото. Подобрява 
работата на бъбреците и подпомага черния 
дроб и жлъчката.

Фаст Дрена,
500 мл 1815

лв

ПРОМО цена:

3079330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

3079350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2590
лв

Съдържа: течен екстракт от: аспержи, репей, 
болдо, артишок, куркума, глухарче; екстракт 
от бял трън и от касис. 
Дневен прием: 
50 мл разтворени в 1-1,5 л вода.
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2215
лв

ПРОМО цена:

3008940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1475
лв

Dr.Nature Куркума Форте: 
намалява възпалителните процеси като 
блокира медиаторите на възпалението; 
повлиява болките в ставите при артроза 
и остеоартрит; спомага при проблеми с 
храносмилателната система; повишава 
имунитета и защитните сили на организма; 
подобрява подвижността на ставите; 
елиминира излишните токсини от 
организма; подобрява метаболизма; 
подобрява състоянието на нервната 
система; спомага за поддържане на 
нормални стойности на холестерола и 
кръвното налягане. 

Всяка капсула съдържа: екстракт от корени на куркума (95% 
куркумин) - 400 mg; Екстракт от Черен пипер (95% piperin) - 5 mg.

Dr.Nature Куркума форте, 60 капсули

Стара цена: 

3690
лв

1885
лв

ПРОМО цена:

3061730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Урокеър хърбъл 
40 капсули

проблеми с бъбреците; нарушени 
бъбречни функции; проблеми и 
възпаления на пикочните пътища; камъни 
и пясък в бъбреците; повишен креатинин; 
повишена пикочна киселина; подагра.

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2690
лв

За успешно начало на 
учебната година! 

2130
лв

ПРОМО цена:

3075140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1420
лв

Vitar препоръчва при: цистит и възпалителни 
заболвания на уринарния тракт; проблеми с пикочните 
пътища; проблеми с бъбреците; задържане на течности; 
за обща подкрепа на отделителната система на 
организма.
Съдържа екстракти от червена боровинка, коприва, 
листа от бреза, витамин С и D-маноза.

Уникална комбинация със синергичен ефект за 
подкрепа на отделителната система!

Стара цена: 

3550
лв

Червена боровинка Форте - 30 капсули

3870
лв

ПРОМО цена:

3041340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2580
лв

Лецитин Витал 
120 капсули

липса на енергия; лоша памет и концентрация; 
проблеми с нервната система; натрупване на мазнини по 
артериите - атеросклероза; предменструален синдром 
(ПМС); болки в ставите; интоксикация и проблеми с 
черния дроб; употреба на големи количества алкохол; 
безсъние, безпокойство; усещане за безсилие и умора.
Лецитин - един от основните фосфолипиди в човешкия. 
Подпомага запазването на структурната цялост на 
клетките, подобрява функциите на главния мозък, 
възстановява структурата на черния дроб, бъбреците, 
белите дробове. Подобрява работата на нервната 
система, изостря  паметта и концентрацията. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

6450
лв

Всяка капсула съдържа: екстракт от 
корени и стъбла на Куркуминово дърво                     
(Berberis aristrata) DER 5:1 - 400 mg.

Dr.Nature 
Берберин,
60 таблетки 1675

лв

ПРОМО цена:

3000530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Стара цена: 

2390
лв

 НОВО 

Ефективен контрол на кръвната захар, 
липидите и теглото!

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: 
Диабет II тип;
Преддиабетни състояния;
Фамилна обремененост от диабет;
Нарушения във въглехидратния и липидния 
метаболизъм;
Повишени нива на холестерола и триглицеридите;
Наднормено тегло;
Метаболитен синдром. 

Берберинът е натурален продукт с висока биологична активност, основно 
свързвана със способността му да регулира нивата на кръвната захар и нивата 
на липидите. Берберинът регулира липидния метаболизъм, намалява нивата 
на триглицеридите и серумния холестерол, подкрепя дейността на сърдечно-
съдовата система, предотвратява мастните натрупвания и подпомага регулирането 
на телесното тегло. 

 

950
лв

ПРОМО цена:

3006120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

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

3006140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

715
лв

ПРОМО цена:

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

Dr. Nature Гинко плюс  
30 капсули

Стара цена: 

1190
лв

Съставките в гинко билоба оказват невропро-тективен и 
антиоксидантен ефект, неутрализират свободните радикали, потискат 
липидната пероксидация и стабилизират клетъчните мембрани, 
подобряват отделянето на азотен оксид за добро съдоразширяващо 
действие. Екстрактът от гроздово семе потенцира ефекта на гинко билоба 
и действа като мощен антиоксидант за фините кръвоносни съдове.

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

Черна боровинка 
60 капсули 2095

лв

ПРОМО цена:

3025740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

3490
лв

Съдържа:
черна боровинка, цинк, витамин А.
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 ТОП продукти

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

1200
лв

ПРОМО цена:

30706220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

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

Калций + Магнезий 
+ Цинк + Вит. D3 
+ Вит. К1 - 30 таблетки - 2 брояСтара цена: 

1500
лв

30706002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

750
лв

ПРОМО цена:

Всяка таблетка съдържа: калций - 200 mg; 
магнезий - 75mg; цинк - 3,75 mg; витамин Д3 - 
5 mg; витамин К1 - 45 mg.

1675
лв

ПРОМО цена:

3071130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

3071150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

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

Специална формула с 3 типа когален, 
босвелия и витамин С - спира болката и 
износването на ставите!

Колаген форте +
60 капсули

Стара цена: 

2390
лв

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

5095
лв

ПРОМО цена:

3051940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3395
лв

Колаген плюс 
на прах - 475 г

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми и болки в костите ставите и 
сухожилията; остеопороза; кожни алергии; 
за здрави нокти и коса; за блестяща кожа 
и забавяне на процесите на стареене; за 
еластичност на кръвоносните съдове; за 
здрави очи; при парадонтоза, дерматози, 
кожни алергии. 
Съдържа колагенов хидролизат, калций, 
магнезий, вит. С.

Стара цена: 

8490
лв

2725
лв

ПРОМО цена:

3000430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1165
лв

Dr.Nature 
Глюкозамин 
+ МСМ + 
Хондроитин 
90 таблетки

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

Стара цена: 

3890
лв

Всяко таблетка съдържа: 
глюкозамин сулфат - 500 mg, метилсулфонил-
метан - 300 mg; хондроитин сулфат - 200 mg.

Комбинация от „трите златни добавки“ 
за стави, с противовъзпалително, болко-
успокояващо, регенеративно действие!

Прием: 2 таблетки дневно.

3000450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

7425
лв

ПРОМО цена:

3049550код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7425
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
болки и възпаления в ставите; артрит, 
остеоартрит; ревматизъм; астма; възпаления на 
червата(колит). 
Босвелия - оказва изключително благоприятен 
ефект върху ставите. Спомага за тяхната добра 
подвижност и гъвкавост, стимулира хрущялната 
тъкан, оказва благотворно влияние върху 
съединителната тъкан, тонизира мускулите, 
подобрява кръвоснабдяването в засегнатите 
области. 

Стара цена: 

14850
лв

Босвелия 
180 таблетки

1555
лв

ПРОМО цена:

3010540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

голяма група костни и ставни заболявания; 
артрити, ревматизъм, ревматоиден поли-
артрит;  
остеопороза; 
болки в стави и кости; 
счупвания, изкълчвания. 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

ЦБ За опорно-
двигателната система 
250 мл
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Опаковка за 180 дни!



 

Унгвент-балсам 
с арника 
250 мл 

С противовъзпалително и болкоуспокояващо 
действие при мускулни и ревматични болки, 
артрит, скованост на ставите, шипове, 
схващания, при мускулни спазми след 
обездвижване. Намалява болката и отока 
след спортни травми.

765
лв

ПРОМО цена:

5121030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

17

1110
лв

ПРОМО цена:

5014220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Терапевтичен 
загряващ 
гел-балсам - 100 мл

Загряващата  терапия се използва за превенция на 
хроничната болка,  като бързо намалява болката 
в мястото на нанасяне, поддържа чувството за 
релаксация на мускулите и ставите и подпомага 
кръвообращението при болки в ставите и опорно-
двигателния апарат, болки в гърба и кръста; хронични 
оплаквания като артрит, артроза, ревматизъм и др. 

Съдържа: екстракт от дяволски нокът и люта чушка, масло 
от розмарин, камфор, екстракт от невен и коприва, масло от 
карамфил, алантоин, слънчогледово масло, глицерин. Без 
парабени. 

гел-балсам - 100 мл
Стара цена: 

1390
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

5132040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

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

Стара цена: 

3490
лв

Крем-балсам 
с глюкозамин 
250 мл

765
лв

ПРОМО цена:

5130830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Охлаждащ гел 
250 мл

За охлаждане и освежаване. За сваляне 
на температурата при настинки и преумора. 
При главоболие, мускулни и ставни болки, 
тежки физически натоварвания, навяхвания, 
натъртвания, отоци, болки в ставите и 
мускулите. 

Стара цена: 

1090
лв

Активни съставки: масло от евкалипт, 
камфор, ментол, глицерин. Без парабени.

1115
лв

ПРОМО цена:

5135630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Конски гел-балсам 
с люти чушки, 500 мл

Изключително ефикасен при 
болезнени стави, спазми в 
мускулите и хронична болка в 
гърба. Също така помага при 
натъртвания, отоци, ревматизъм, 
наранявания и травми. Осигурява 
допълнителен комфорт по време 
на масаж, поради приятния си 
затоплящ ефект. 5135650код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

Екстрактът от чили е забележително ефективен в борбата с болката 
поради своята активна съставка капсаицин. Външното приложение 
на капсаицин предизвика отговор от страна на ендорфина, който 
може да помогне за блокирането рецепторите за болка. Това го прави 
изключително полезен за тези, които страдат от болезнени състояния 
като артрит, мускулни крампи или дори невропатична болка.

с люти чушки, 500 мл
Стара цена: 

1590
лв

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

1170
лв

ПРОМО цена:

5120640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Крем с мас от мурмел 
и алпийски клек 
250 мл 

Старинна рецепта с успокояващо и подобря-ващо 
кръвообращението действие. Помага при: ревматизъм, 
артрит, артроза, болки в коленете, кръста и гърба. Съдържа 
мас от мурмел, алпийски клек, камфор, ментол и глицерин. 
Помага на тялото да се възстанови бързо и подхранва кожата.

Стара цена: 

1950
лв

1290
лв

ПРОМО цена:

5132830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
лв

Крем със 
зеленоуста 
мида, 250 мл

Подпомага нормалното функциониране на 
ставите, сухожилията и мускулите. Екстрактът 
от зеленоуста мида действа активно за 
подхранване и релаксация на ставите и 
мускулите. Маслото от алпийски клек има 
противовъзпалително действие. В комбинация 
с камфора, евкалипта и глицерина помагат на 
тялото да се възстанови бързо.

Стара цена: 

2150
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

5120930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Масло със 
110 билки 100 мл

Средство за освежаване и масаж на цялото 
тяло. Изключително ефективно  при главоболие. 
Подходящо е за витализиране преди и след 
спортни занимания, туризъм и дълги пътувания. 
Благодарение на екстрактите от многобройните 
билки, растящи на нашата планета, стимулира 
виталността на организма и се грижи за 
влажността, еластичността и тонуса на кожата. 
При болки и преумора, при възпаление на 
мускулите и ставите. 

Стара цена: 

1990
лв

5120950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

Подходящо е  също така за уморени крака и за ежедневна хигиена на устната кухина. 
Досатъчни са само 3-5 капки на съответната зона на тялото Ви и ще се почувствате 
свежи и пълни с енергия!



5395
лв

ПРОМО цена:

3041540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3595
лв

L-карнитин 
200 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при: 
регулиране на телесното тегло; изгаряне 
на натрупаните мазнини; повишаване 
енергията на организма; режим за 
намаляване на теглото; сърдечни болки 
в резултат на физически натоварвания; 
проблеми с дишането.

Стара цена: 

8990
лв L-карнитинът участва в процеса на разграждането на мазнини 

за генериране на метаболитна енергия и в транспортиране на 
мастни киселини от вътреклетъчната течност в митохондриите. 
Активен участник е в окислението на аминокиселините с 
разклонена верига, пречи на образуването на млечна киселина 
в мускулите, блокира вредни вещества, които нарушават 
клетъчната стена. 

Dr. Nature 
Нофатин  

60 таблетки

Революционен продукт 
за отслабване, с който 
ще изваете мечтаната 

фигура и ще постигнете 
здравословно тегло!

 ТОП продукт

Стара цена: 

3990
лв

Dr.Nature Нофатин действа в 7 различни направ-
ления и постига 7D ефект, а с приема получавате 10 
незаменими ползи. 
1. Допринася за постигане на мечтаната фигура и 
здравословни килограми.
2. Намалява с 2-3 размера на Вашите дрехи.
3. Спомага за редуциране на излишните мазнини, особено 
в проблемните зони на корема, талията, ханша и бедрата.
4. Избягва драстичните диети и свързаните с тях лишения.
5. Предотвратява неприятния йо-йо ефект, който се 
получава след всяка диета.
6. Допринася за повече енергия и самочувствие от 
постигнатите резултати.
7. Подпомага имунитета и тялото в борбата му с 
възпаленията, които са основна причина за затлъстяването.
8. Балансира нивата на кръвната захар.
9. Подпомага организма при стрес.
10. Подобрява метаболизма и хормоналния баланс. 

3190
лв

ПРОМО цена:

3002120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

+ специална 30 дневна 
програма за оформяне 

на корема, ханша, 
талията и бедрата

Състав в 1 таблетка: бета глюкани, артишок, бял трън, 
глухарче, шизандра, родиола розеа, китайски сладник, 
корейска мента, китайски живовляк , китайска ангелика, 
репей, куркума, магнезий, пиперин, хром, йод.

18

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 
шоколад

с вкус на 
ягода

1

2

Стара цена: 

7990
лв

КОМПЛЕКТ 
НОФАТИН, 60 ТАБЛЕТКИ + 
КНИЖКА програма 30 дни  - 2 броя

+
 -20% 

за комплекта

+ ПОДАРЪК

6385
лв

ПРОМО цена:

300212_код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

розов шейкър
+ ПОДАРЪК

син шейкър6 7

АТРАКТИВНА 
комбинация

+ ПОДАРЪК

Стара цена: 

7980
лв



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.

йогурт89

тирамису92

йогурт89

шам фъстък88
Стара цена: 

395
лв

Стара цена: 

3390
лв

CLA + Зелен чай + 
L-карнитин 
90 капсули

Всяка капсула съдържа: CLA (конюгирана линолова киселина) - 
300 mg, екстракт от зелен чай - 200 mg (полифеноли - 100 mg, кофеин 
- 18 mg), L-карнитин - 138 mg.

2375
лв

ПРОМО цена:

3001030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1015
лв

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

Мощна комбинация с тройно действие 
за максимален ефект!

3001050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1695
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт
Контрол на 

теглото и енергия!
Супер бързо 
усвояване!

Equilibra препоръчва за: контрол 
на теглото и апетита; намаляване 
натрупването на мазнини; ефективно 
подпомага за изхвърлянето на 
токсини и шлаки от организма; 
при повишени кръвно, холестерол 
и  кръвна захар; чернодробни 
проблеми.

Хитозан 1000 
40 капсули 2095

лв

ПРОМО цена:

3022030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

1950
лв

ПРОМО цена:

3079240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1300
лв

Зелено кафе дрена 
500 мл

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

Зелено кафе дрена 

Стара цена: 

3250
лв

1255
лв

ПРОМО цена:

5110130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Антицелулитен и анти-
ейдж крем с азиатска 
центела, 250 мл 

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

Стара цена: 

1790
лв

3022050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

520
лв

ПРОМО цена:

3020120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Кристална хима-
лайска сол 500 г 

Стара цена: 

650
лв

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

100%  кристална хима-
лайска сол. Формирана 
преди повече от 250 млн 
години. В нея се съдържат 
84 природни минерала в 
съотношение идентично 

на съотношението им в клетъчната течност и 
кръвната плазма. Има противовъзпалително, 
антибактериално, противоалергично действие.

1880
лв

ПРОМО цена:

3091020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

100% рафинирано коко-
сово масло.  Без ГМО! Без 
Глутен! Без Консерванти! 
Перфектният избор за 
всички видове готвене, 
пържене и печене, тъй 
като издържа на високи 
температури без да 
поврежда структурата си, 
както много други масла!

Кокосово 
масло, 900 г

Предотвратява 
сърдечно-съдови 

заболявания и високо 
кръвно налягане.

Стара цена: 

2350
лв
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Агаве Био сироп
350 мл

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

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

Получен от сърцевината на органично 
мексиканско агаве.

1240
лв

ПРОМО цена:

3029020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Стара цена: 

1550
лв



 

VB Collagena 
Активен крем 
Тайната на красотата
75 мл Уникална формула със 100 % натурален състав и UV-A 

и UV-B защита. Незабавно премахва дребни дефекти, 
светли петна, грапавини по кожата. Гарантира 
безопасна и ефективна грижа за кожата, като 
отлично я защитава, регенерира и забавя процеса 
на стареене по естествен път. Осигурява дълготраен 
ефект на изравняване на тена. Придава равен и сияен 
тен. Не оставя мазни следи. Активни съставки:  
Патентован биологично-активен комплекс (колаген, 
еластин, розова вода и ДНК), масло от жасмин, масло 
от жожоба, витамини и минерален комплекс. 

2995
лв

ПРОМО цена:

9011140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Стара цена: 

4990
лв

Бирена мая -150 г 
375 таблетки

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

375 таблетки

Всяка таблетка съдържа: 
100% бирена мая - 400 mg.

1885
лв

ПРОМО цена:

3022330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

5010620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

5010650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

775
лв

ПРОМО цена:

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.

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
100 мл 

Стара цена: 

1550
лв

За възстановяване 
на косата и кожата!

4795
лв

ПРОМО цена:

3048940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

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

Арганово масло 
150 капсули

Стара цена: 

7990
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
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Всяко капсула съдържа: 
500 mg чисто арганово масло от биологично 
чисти земеделски райони.
Прием: 3 пъти на ден по 2 капсули.

Маслото от чаено дърво има антибактериално, 
антисептично, антивирусно и противогъбично 
действие. Притежава също  противовъзпалително, 
регенериращо, подхранващо и хидратиращо 
действие. Превантивно може да се използва за 
предпазване от кожни проблеми, при излизане 
сред природата -  срещу ухапвания от насекоми и 
възпаление от досег с растения.

1675
лв

ПРОМО цена:

5132230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

5132250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Крем против 
петна 50 мл 

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

петна 50 мл 

Стара цена: 

2390
лв

1020
лв

ПРОМО цена:

30708240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

680
лв

Здрава коса 
30 таблетки
2 броя

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

Vitar препоръчва при: 
Стара цена: 

1700
лв

 ТОП продукти

Премиум Алое Вера гел, 30 мл - 2  броя

Осигурява интензивно овлажняване на кожата!  
Успокоява раздразнена кожа, особено след бръснене 
и слънчеви бани. Осигурява интензивно овлажняване 
и леко охлажда. Видимо успокоява кожата и я 
подхранва дълготрайно. Абсорбира се бързо и без 
остатък. Идеален е и за дневна, и за нощна грижа. 
Дерматологично тестван.

С 90% чист гел от листа на Алое Вера! 
Осигурява интензивно овлажняване на кожата!  
Успокоява раздразнена кожа, особено след бръснене 
и слънчеви бани. Осигурява интензивно овлажняване 
и леко охлажда. Видимо успокоява кожата и я 
подхранва дълготрайно. Абсорбира се бързо и без 
остатък. Идеален е и за дневна, и за нощна грижа. 
Дерматологично тестван.

С 90% чист гел от листа на Алое Вера! 

1100
лв

ПРОМО цена:

50150220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Стара цена: 

1380
лв

50150002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

690
лв

ПРОМО цена:



 

1195
лв

ПРОМО цена:

5131740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Подходящ при невродермит. За проблемна 
и чувствителна кожа. Предотвратява 
дехидратацията и спомага за облекчаване 
на сърбежа при проблемна и суха 
кожа, която е много по-чувствителна от 
нормалната. Съдържа урея и масло от шеа. 

Крем с вечерна 
роза, 250 мл

Стара цена: 

1990
лв

За лице и тяло.

1430
лв

ПРОМО цена:

5132120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Крем със секрет 
от охлюв 150 мл 

Благодарение на своя широк набор от активни 
съставки (секрет от охлюв (helix aspersa muller), 
глюкозаминогликани, гли-церин, алантоин, 
хидролизиран колаген) кремът подпомага 
пълното обновяване на кожата, подсилва 
естествените й функции и има регенеративен 
ефект. 

Стара цена: 

1790
лв

5132150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

1050
лв

ПРОМО цена:

5110840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Крем с масло 
от козе мляко 
250 мл

За лице и тяло - за всеки тип кожа. Възста-
новява увредените клетки, защитавайки ги 
от преждевременно стареене. Има силно 
противовъзпалително и успокояващо 
действие. 

Стара цена: 

1750
лв

Крем с маслиново 
масло 250 мл 875

лв

ПРОМО цена:

5110730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

За лице -  подходящ за всеки тип кожа.  
Предпазва от негативните влияния на 
околната среда, хидратира и регенерира суха 
и раздразнена кожа, като я  прави копринена 
и мека.  Етеричните съставки придават 
изключителен свеж аромат на крема.

Стара цена: 

1250
лв

Нежна грижа за Вашата кожа с 
хилядолетна история!

Активни съставки: маслиново масло, 
глицерин, етерични съставки. Без парабени.

21

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

Микрофибърна 
ръкавичка 415

лв

ПРОМО цена:

2050030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

175
лв

Стара цена: 

590
лв

За всички типове кожа, 
включително чувстви-
телна, нежна, склонна 
към раздразнение.

За деликатна и чувстви-
телна кожа, склонна към 

раздразнения, изиск-
ваща регенериране. 

625
лв

ПРОМО цена:

8622_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

265
лв

Стара цена: 

890
лв1 2

Мицеларен разтвор с екстракт 
от лайка за почистване на грим 

3 в 1 - 250 мл

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

Почистват, тонизират и овлажняват кожата 
на лицето. С неутрално рН. Подходящи за 

ежедневна грижа. Без изплакване. 
Не съдържат: парабени, сапуни, 

изкуствени оцветители и ароматизатори.

За почистване и 
грижа за  кожата!

 ТОП продукти



RBE Kрем против 
бръчки с хидра-
тиращ ефект 40+ 
ден/нощ, 50 мл

2790
лв

ПРОМО цена:

9141420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Стара цена: 

3490
лв

1830
лв

ПРОМО цена:

9141120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

Стара цена: 

2290
лв

3030
лв

ПРОМО цена:

9141020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Стара цена: 

3790
лв

RBE Ревитализиращ серум против бръчки,  30 мл

RBE Стягащ крем против бръчки 
за кожата около очите, 15 мл

RBE Стягащ крем 
против бръчки 
50+ ден/нощ, 
50 мл

2790
лв

ПРОМО цена:

9141520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Стара цена: 

3490
лв
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RBE Регенериращ 
крем-концентрат 
против бръчки 60+ 
ден/нощ, 50 мл

2790
лв

ПРОМО цена:

9141620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Стара цена: 

3490
лв

Серумът интензивно хидратира и тонизира кожата, 
намалявайки следите на времето.  Съдържа още 
масла от бадем, арган, авокадо и други.

Серията Royal Bee Elixir съдържа анти-ейдж комплекс от пчелни 
пептиди за ревитализиране и обновяване на зрялата кожа чрез 
дълготрайна хидратация, възстановяване на еластичността и сияйния 
й вид. Иновативнaта козметика е обогатена с ценни съставки от пчелен 
произход - пчелно млечице, пчелен прашец и мед от манука. 

Пчелното млечице е с високо съдържание на подхранващи 
съставки, подобрява качеството на зрялата кожа и повишава нейната 
устойчивост в процеса на стареене. Подпомага регенерацията и 
обновяването на клетките на епидермиса, като го изглажда и стяга. 
Интензивно овлажнява и успокоява раздразненията. 
Пчелният прашец е богат на хранителни вещества, които имат 
благоприятен ефект върху кожата - подхранват, възстановяват 
еластичността, имат биостимулиращ ефект върху епидермиса. 
Медът от манука е силен антиоксидант с хидратиращи и 
подхранващи свойства, предпазва кожата от стареене, изглажда и 
омекотява, подпомага нейното регенериране. Подобрява тонуса й, 
успокоява зачервяванията и раздразненията.

Кремът интензивно хидратира и стяга 
кожата около очите, намалявайки следите 
на времето. Съдържа още масла от арган, 
маслина и други.
Нанася се всяка сутрин и вечер върху 
почистена кожа около очите. 

Кремът прави кожата по-гладка, 
стегната и сияйна, намалявайки 
следите на времето. Съдържа още 
масла от авокадо, какао и други. 

Кремът прави кожата по-гладка, 
стегната и сияйна, намалявайки 
следите на времето. Съдържа още 
масла от авокадо, какао и други. 

Кремът прави кожата по-гладка, 
стегната и сияйна, намалявайки 
следите на времето. Съдържа още 
масла от бабасу, авокадо, какао, 
колаген и други.

 НОВО ROYAL BEE ELIXIR

RBE Успокояваща мицеларна вода, 500 мл
1495

лв

ПРОМО цена:

9141340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

Стара цена: 

2490
лв

Мицеларната вода е подходяща за премахване на грима 
и почистване на зряла кожа. Освежава епидермиса, 
хидратира оптимално, успокоява раздразненията и 
перфектно подготвя кожата за крем или серум. Съдържа 
още екстракт от хамамелис и други.
Нанася се с памучен тампон върху кожата, като не е 
необходимо силно обтриване и измиване в последствие. 
Може да се използва сутрин и вечер или при необходимост 
от освежаване.

RBE Подхранваща маска против бръчки, 8 г
Маската бързо и ефективно изглажда, повдига и 
стяга кожата. Съдържа още масла от авокадо, бабасу, 
колаген и други.
Нанася се върху почистена кожа на лицето, шията и 
деколтето, като се избягва зоната около очите. Оставя 
се 20 минути да се абсорбира. При нужда излишното 
може да се отнеме с памучен тампон. 

9141220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

490
лв 390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

100
лв

За 1 брой 
-20% 91412230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

980
лв 685

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

295
лв

За 2 броя 
-30% Нанася се всяка сутрин и вечер върху почистена 

кожа на лицето, шията и деколтето. Може да се 
използва преди нанасянето на крем или като основа 
за грим.

Нанася се всяка сутрин и вечер 
върху почистена кожа на лицето, 
шията и деколтето. Отлична основа 
за грим.
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Нанася се всяка сутрин и вечер 
върху почистена кожа на лицето, 
шията и деколтето. Отлична 
основа за грим.

Нанася се всяка сутрин и вечер 
върху почистена кожа на лицето, 
шията и деколтето. Отлична 
основа за грим.



АТРАКТИВНИ 
комбинации

за различни възрасти

Анти-ейдж серум 
за лице с алое вера 
30 мл

Кадифен серум, немазен, лесно 
абсорбируем, който изравнява и 
прави блестяща и озарена кожата на 
лицето. Активни съставки: алое вера, 
3 типа хиалуронова киселина, масло 
от гроздови семки, оризово масло. Не 
съдържа парабени, парафинни масла 
и силикони. Деликатно ароматизиран, 
без алергени. Дерматологично тестван.

2515
лв

ПРОМО цена:

9201630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Стара цена: 

3590
лв
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Анти-ейдж крем за 
лице с алое вера 50 мл

С 50% студено обработено алое вера, 
серицин, Витамини А, С, Е, UVA-UVB 
филтри! С мощен противобръчков и 
противостареещ ефект! С подхранващо 
и успокояващо действие. Кремът е с 
мека и копринена текстура, абсорбира 
се идеално, без да оставя омазняване.

Анти-ейдж крем за 
лице с алое вера 50 мл

С 50% студено обработено алое вера, 
серицин, Витамини А, С, Е, UVA-UVB 
филтри! С мощен противобръчков и 
противостареещ ефект! С подхранващо 
и успокояващо действие. Кремът е с 
мека и копринена текстура, абсорбира 
се идеално, без да оставя омазняване.

2795
лв

ПРОМО цена:

9201330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Стара цена: 

3990
лв

Анти-ейдж 
комплект 
с алое вера
2 продукта: 
крем
серум

 -50% 
за комплекта

3790
лв

ПРОМО цена:

9201316код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3790
лв

Стара цена: 

7580
лв75758075

КОМПЛЕКТ серум и крем 40+

 -40% 
за комплекта

Стара цена: 

7280
лв

КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем 

4370
лв

ПРОМО цена:

914142код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2910
лв

крем за очи и крем 

4785
лв

ПРОМО цена:

914143код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4785
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

9570
лв

50+ КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем 

КОМПЛЕКТ серум и крем 

 -40% 
за комплекта

Стара цена: 

7280
лв

4370
лв

ПРОМО цена:

914152код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2910
лв

крем за очи и крем 

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

9570
лв

4785
лв

ПРОМО цена:

914153код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4785
лв

60+

 -40% 
за комплекта

Стара цена: 

7280
лв

КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем 

КОМПЛЕКТ серум и крем 

4370
лв

ПРОМО цена:

914162код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2910
лв

крем за очи и крем 

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

9570
лв

4785
лв

ПРОМО цена:

914163код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4785
лв

ROYAL BEE ELIXIR ALOE VERA



Шампоан с 
лайка за слаба 
и изтощена коса 
350 мл

680
лв

ПРОМО цена:

8610420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

Dr.Sante Серия за коса с кокосово масло
Формулата на серията за коса се основава на ценните качества на натуралното 
кокосово масло. Неговите интензивни овлажняващи свойства възстановяват 
косата и я предпазват от изтъняване и увреждане. Кокосовото масло има 
антимикробни и противовъзпалителни свойства. Изключително богато е на 
антиоксиданти и мастни киселини, благдарение на които подобрява общия 
тонус и еластичността не само на косата, но и на кожата на главата. Продуктите 
от серията улесняват разресването на сухата коса, регенерират я и намаляват 
значително заплитането и чупенето на косъма. 

Хидратиращ шампоан за коса 
с кокосово масло 250 мл
Ефективно почиства и предпазва от увреждане 
косата, подхранва я в дълбочина и я предпазват от 
изтъняване и накъсване. Заздравява косъма и му 
придават блясък, мекота и еластичност. Не съдържа 
SLES, SLS, силикони и парабени.  

790
лв

ПРОМО цена:

8442020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

Хидратиращ балсам за коса 
с кокосово масло 200 мл
Хидратира, подхранва и възстановява суха и/
или увредена коса. Придава еластичност, блясък 
и улеснява разресването.  Не омазнява косата и е 
подходящ дори за много фина коса. Не съдържа 
парабени и минерални масла. 

840
лв

ПРОМО цена:

8442220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Стара цена: 

1050
лв

Хидратираща маска за коса с кокосово 
масло 300 мл
Подобрява структурата на отслабената, 
увредена, прекомерно суха коса и осигурява 
нейното интензивно хидратиране. Придава 
на косата здрав вид. Придава еластичност, 
блясък и улеснява разресването.  Не съдържа 
парабени и минерални масла. 

840
лв

ПРОМО цена:

8442120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Стара цена: 

1050
лв

Хидратиращ спрей за коса 
с кокосово масло 150 мл
Моментално придава блясък и осигурява лесно 
разресване. След нанасянето косата изглежда жизнена 
и пригладена. Нанася лесно и не омазнява косата. Не 
съдържа парабени и оцветители. Впръсква се върху 
чиста коса, влажна или суха от 15-20 см. Не се отмива. 

760
лв

ПРОМО цена:

8442320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

 ТОП съставка

Кокосово 
масло

Хидратиращо кокосово масло за коса 50 мл
Моментално попива и хидратира косата. Намалява 
чупливостта. Редовното използване на продукта 
подобрява ефективната регенерация при цъфтящи 
връхчета. Не съдържа парабени и минерални 
масла. Не се отмива.

1670
лв

ПРОМО цена:

8442420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

420
лв

Стара цена: 

2090
лв
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КОМПЛЕКТ Dr.Sante хидратираща серия с кокосово масло - 
5 продукта: шампоан, балсам, маска, спрей и серум 

3065
лв

ПРОМО цена:

844205код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3065
лв

Стара цена: 

6130
лв

 -50% 
за комплекта

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

Билков еликсир 
с лайка за слаба и 
изтощена коса 
250 мл

680
лв

ПРОМО цена:

8612120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

КОМПЛЕКТ 
с  ЛАЙКА
2 продукта: 
шампоан и еликсир

Стара цена: 

1700
лв

 -30% 
за комплекта

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

++

1190
лв

ПРОМО цена:

8610421код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

Серията с екстракт от лайка има противовъзпалително действие, регенерира, 
успокоява раздразненията и сърбежа на скалпа, подхранва космените фоликули, 
намалява косопада, пърхота и себореята. Косата става лека, гъвкава и добре хидратирана, 
с красив и естествен блясък. Не съдържа парабени, оцветители, SLS и SLES.    



Шампоан с репей против косопад   
за всички типове коси - 350 мл

Намалява секрецията на себум така, че косата не се 
омазнява бързо и остава красива за по-дълго време. 
Подхранва корените, намалява косопада, стимулира 
растежа на косата, хидратира косата и кожата.

680
лв

ПРОМО цена:

8610320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

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

560
лв

ПРОМО цена:

8611120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Стара цена: 

700
лв

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

680
лв

ПРОМО цена:

8612220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

Стара цена: 

За прекрасна 
коса!

Билково масло за скалп с репей 
и хвощ против косопад - 100 мл
Екстрактът от корен на репей в чисто растително 
масло укрепва структурата на косъма, подхранва 
космените фоликули, стимулира растежа, намалява 
себореята. Също така има противовъзпалително 
действие и се бори с пърхота. Добавеният екстракт от 
хвощ е призната натурална съставка за предпазване 
от косопад и пърхот. Косъмът става по-плътен, а косата 
по-гъста, по-силна и блестяща. Не съдържа парабени. 

600
лв

ПРОМО цена:

8614220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

750
лв

КОМПЛЕКТ за коса с репей против косопад
4 продукта: билково масло, шампоан, балсам и еликсир 

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

Стара цена: 

3150
лв

 -30% 
за комплекта 2200

лв

ПРОМО цена:

62006код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

950
лв

КОМПЛЕКТ O’Herbal за мазна коса:
2 продукта - шампоан и балсам

1990
лв

ПРОМО цена:

843071код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

Стара цена: 

3980
лв

 -50% 
за комплекта

Шампоан 
за мазна коса 
500 мл

1395
лв

ПРОМО цена:

8430730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

Балсам 
за мазна коса 
500 мл

1395
лв

ПРОМО цена:

8431430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

Серията за мазна коса съдържа: екстракт от мента и органична сяра. Шампоанът нежно 
почиства мазната коса, която запазва свеж здрав вид през деня. Балсамът улеснява разресването, 
придава на косата здрав вид.  Не съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени оцветители. 
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Fresh Juice е серия 
подхранващи и хидрати-
ращи душ гелове. При 
взимане на душ или вана 
нежната кремообразна 
консистенция обгръща 
тялото както с познати, 
така и с екзотични аро-
мати на плодове, масла 
и подправки. Активните 
съставки действат не 
само на обонянието, 

Регенериращ душ гел 
с авокадо и оризово 

мляко 500 мл

1

Освежаващ душ гел
с лимонова трева и 

ванилия - 500 мл

3

Тонизиращ душ гел 
с драконов плод и 

макадамия - 500 мл 

2

Душ-гел с карамел 
и круша - 500 мл

Душ-гел с карамел 

8

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

Антицелулитен лосион за тяло 
със секрет от охлюв - 400 мл

Стара цена: 

1990
лв 1195

лв

ПРОМО цена:

8421640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл
Подпомага липидното подновяване на кожата, 
осигурява по-добър синтез на колаген и еластин, 
подобрява плътността на кожата. За еластична, мека и 
жизнена кожа с аромат на роза. Съдържа още масло 
от макадамия, масло от шеа, натриев хиалуронат, 
пантенол, екстракт от зелен чай, глицерин, витамин 
Е; аромати, без алергени. Не съдържа парабени, 
оцветители и PEG.

Стара цена: 

1650
лв 990

лв

ПРОМО цена:

8421540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Екстрактът от жълтениче има дезинфектиращ 
ефект, успокоява раздразненията и заедно 
с глицерина действат хидратиращо. 
Естественoто pH, индентично с pH на кожата 
прави течния сапун перфектна грижа дори 
за суха, раздразнена и чувствителна кожа. 
Предпазва кожата от изсушаване. 

Течен сапун 
с жълтениче 
465 мл 

Регенериращ и успокояващ течен 
сапун от лайка. Гъстият гел почиства и 
подхранва ръцете.   Идеален е дори за 
суха, раздразнена и чувствителна кожа, 
като я предпазва от изсушаване. Лайката 
има антисептично, регенериращо и 
успокояващо действие.

Подхранващ и подмладяващ. Гъстият гел почиства 
и подхранва ръцете. Идеален е дори за суха, 
раздразнена и чувствителна кожа, като я предпазва 
от изсушаване. Облепихата е изключително богата на 
витамини, на макро и микроелементи, има защитни, 
регенеративни антиоксидантни свойства, като 
предотвратява стареенето на кожата.

3
4

5

Течен сапун 
с облепиха - за 

подмладяване 
и подхранване

465 мл

Течен сапун с лайка - за регене-
риране и успокоение - 465 мл

Билкови кремове за ръце и нокти - 100 мл

Кремовете за ръце и нокти с билки на Green Pharmacy се 
абсорбират добре от кожата и ноктите, попиват бързо и 
действат ефективно, възстановяват мекотата и гладкостта 
на кожата, без да създават усещане за омазняване. 
Всички кремове съдържат: глицерин, бял пчелен восък, 
ланолин, хамамелис, пантенол, тиамин (вит.В1), арника, 
биотин, хидролизиран кератин, алантоин. 

Крем за ръце и 
нокти с роза - 
за подхранване 
и овлажняване

Крем за ръце и 
нокти с лайка -  
за регенериране 
и успокояване на 
раздразнения

4 5 6

Крем за ръце и 
нокти с арган - 
за подхранване 
и защита  

440
лв

ПРОМО цена:

8651_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

110
лв

Стара цена: 

550
лв
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Крем за ръце и 
нокти с лайка -  
за регенериране 
и успокояване на 
раздразнения

26

Крем за ръце и 
нокти с роза - 
за подхранване 
и овлажняване

за регенериране 
и успокояване на 

555
лв

ПРОМО цена:

8650_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

790
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%

но също така почистват, подхранват, тонизират, регенерират и 
подмладяват кожата, като възстановяват повърхностния слой 
при прекалено суха кожа! Освен основните 2 активни съставки, 
всеки душ гел съдържа още Комплекс от витамини и масла: 
витамин В3 и витамин Е, пантенол, биотин, млечни киселини, 
масло от фъстъци, масло от слънчогледови семки, вода от 
хамамелис, вода от цветове на арника.



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 брояSHUYA 10 броя 

1

SHUYA 8 брояSHUYA 8 броя

2

840
лв

ПРОМО цена:

3090_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Стара цена: 

1050
лв

3090_40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

630
лв

ПРОМО цена:

1000
лв

ПРОМО цена:

3090320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Стара цена: 

1250
лв

3090340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

750
лв

ПРОМО цена:

Успокояващ интимен гел 
с млечна киселина, дъбова 

кора и лайка 300 мл 

Всички продукти от линията PHARMA CARE съдържат екстракт от дъбова кора, 
който има противовъзпалителни и антибактериални свойства, както и млечна 
киселина, която е с доказано действие за възстановяването на киселинно-
алкалния баланс в интимната област. Подсилват функцио-нирането на 
„добрата” бактериална микрофлора, спомагат за поддържането й в естествено 
физиологично равновесие. Също така успокояват раздразненията, сърбежа и 
паренето. Не съдържат: сапуни, SLS, SLES, парабени, оцветители. 

Защитен интимен гел 
с млечна киселина, дъбова кора 

и червена боровинка 300 мл

4 5

1045
лв

ПРОМО цена:

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв

Четка за зъби 
Nano Silver 

Ефекти от нано среброто: 
мощно антибактериално действие, 

детоксикира, регенерира клетките и 
повишава имунитета.

Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално действие, 
успокоява, детоксикира и почиства, 

подпомага при невралгия.

Ефекти от нано златото: Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално действие, мощно антибактериално действие, 
успокоява, детоксикира и почиства, 

подпомага при невралгия.

Четка за зъби 
Nano Gold

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

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

0
Стара цена: 

890
лв

9012_40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

535
лв

ПРОМО цена:

710
лв

ПРОМО цена:
9012_20код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

180
лв

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

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

690
лв

ПРОМО цена:

90200002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

С вкус на лимон! Съдържа сребърни 
йони и ксилитол - натурален продукт 
с иновативни ингредиенти. Почиства, 
заздравява и избелва. Гарантира 
комплексна грижа за зъбите и устната 
кухина. 

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя
Dr.Silver HOMEOPATHY Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя75 мл - 2  броя
Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

Стара цена: 

1380
лв

броя 
на цената 

на един2 
Не съдържа вредни химически 
компоненти, изкуствени оцветители 
или аромати.

1425
лв

ПРОМО цена:

90150220 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

90150002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби 
Dr.Silver ROSE & 
HERBS - 2 броя

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

HERBS - 2 брояHERBS - 2 броя
Стара цена: 

1780
лв

27
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Многочестотен 
биовълнов 
генератор 
Volcano Zapper V4

- Многочестотен генератор, базиран на управление чрез карти памет със записани програми, включващи 
протоколите на Хулда Кларк, д-р Роял Райф, както и много честоти на паразити, заимствани от други източници;
- Въздействие според основно или съпътстващо заболяване;
- Избор на конкретна програма или провеждане на зепинг с универсалната честота на Хулда Кларк;
- 120 честотни програми в 12 карти памет;
- Пълен електронен контрол;
- Захранване - 2 броя батерии AA 1,5 V.

Биовълнов генератор за резонансна елекстростимулация 
и избирателно поразяване на патогенни микроорганизми 19140

лв

ПРОМО цена:

2080040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

12760
лв

К1 - Паразити, Код: 20800150
К2 - Нервна система, Код: 20800250
К3 - Ендокринна система, Код: 20800350
К4 - Храносмилателна система, Код: 20800450
К5 - Дихателна система, Код: 20800550
К6 - Кръвоносна система, Код: 20800650
К7 - Лимфна система, Код: 20800750
К8 - Костна система, Код: 20800850
К9 - Мускулна система, Код: 20800950
К10 - Отделителна система, Код: 208001050
К11 - Полова система, Код: 208001150
К12 - Инфекции, Код: 208001250

Карти памет за 
Volcano Zapper V-4

За всеки закупен уред
ZAPPER V-4

получавате подарък
Карта1

Стара цена: 

31900
лв

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;
- хронична умора;
- заболявания на различни органи и системи, пре-
дизвикани или поддържани от жизнената дейност 
на паразити.

 -50% 
за всяка карта

Стара цена: 

1990
лв 995

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

995
лв

Карта1: 
Паразити, 

със записани 
25 отделни 
програми

Паразити, 
със записани 

25 отделни 

Последно поколение Zapper, който отчита всички натрупани постижения в световен мащаб до момента и в техническата 
си част няма аналог. Работата с него е лесна, не се изискват никакви допълнителни програми, компютърни конфигурации 
или специално техническо обезпечаване. Може да работи без карта памет (по познатия протокол на Кларк), или с карти 
памет, в които са програмирани различни честоти по д-р Райф, Хулда Кларк и от консолидирания списък с анотирани 
данни (CAFL), програма Frex 16 и други източници за провеждане на зепинг. Изборът на карта памет дава възможност 
да се получи въздействие при специфични проблеми и да се търси целенасочено решение в различни случаи.

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

Ортопедичен турмалинов 
колан 2 в 1 - 130 см

Стара цена: 

8990
лв

Топ матрак от мериносова 
вълна и памук - 90 х 200 см
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. 

12390
лв

ПРОМО цена:

2610120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3100
лв

Стара цена: 

15490
лв

4495
лв

ПРОМО цена:

2090650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв
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1270
лв

ПРОМО цена:

2611020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

Наколенка от 
мериносова 
вълна със сребро 
и магнити - 1 брой 

Наколенките са изработени от чиста мериносова 
вълна с магнитна лента и сребърни нишки. 
Прекрасно средство за облекчаване и 
премахване на болка в коляното или лакътя. 

Стара цена: 

1590
лв

Турмалинов 
накитник - 1 брой
За подпомагане при: болка и схващане 
в областта на китките, дланите и пръстите 
на ръцете; артроза и артрит на пръстите на 
ръцете; шипове, подутини и отоци по ръцете, 
дланите и пръстите; болки в ставите при 
промяна на времето; навяхване в областта на 
китките; и др.

Турмалинов 
накитник - 1 брой
Турмалинов 
накитник - 1 брой
Турмалинов 

1135
лв

ПРОМО цена:

2090340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

755
лв

Стара цена: 

1890
лв

10845
лв

ПРОМО цена:

2610630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4645
лв

Одеяло от 
мериносова вълна  
140 х 200 см
За истински комфорт и здраве: запазва 
прохладата през лятото и гарантира топлина 
през зимата; поддържа оптимална телесна 
температура; подпомага организма при 
простудни заболявания, възпалителни 
процеси, болки; антимикробно и хипоалергенно 
действие.

Стара цена: 

15490
лв

 -30% 
за одеялото

19 см



Магнитен колан  
за изправяне на 
стойката

3120
лв

ПРОМО цена:

2050520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

От специална материя с регулируеми еластични ленти, които перфектно 
прилепват по тялото, осигурявайки правилна позиция на гръбнака и може 
да се носи под всякакви дрехи. 

Добавените към колана 12 магнита имат благоприятно действие 
при:   мускулни проблеми; дископатия; шипове; ишиас; спортни травми; 
възпаления и др.

Универсален размер, 
максимална 

дължина: 110 см.  

Стара цена: 

3900
лв

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

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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

дамски аромат мъжки аромат

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

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

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

-50%
Намаление:

2145
лв

ПРОМО цена:

3000
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

Стара цена: 

4290
лв

UB Parfums 100 мл.

Алое вера Део РолOн - 50 мл
Съдържа „интелигентна“ естествена моле-
кула, която прекъсва веригата на потта и 
предотвратява образуването на неприятна 
миризма, когато е необходимо. Заедно с 
успокояващите свойства на алоето, прави 
продукта нежен освежител за мъже и жени. 
Не оставя петна по дрехите. 

1045
лв

ПРОМО цена:

9205130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв

За свежест,здраве 
и комфорт

 ТОП продукти

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 507

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

Стара цена: 

10990
лв

1_150750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19  см0
- 21 см1

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 504

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

10150430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

10150450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19 см
Стара цена: 

10990
лв

252929252925292529

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1437230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1437250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 437

- 21,5 см
- 23 см

0
1 Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 450

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

101450230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101450250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19  см
Стара цена: 

10990
лв



4195
лв

ПРОМО цена:

2002630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

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

Повече от 10 000 л 
сребърна вода 
с питейна 
концентрация
с питейна 
концентрация

Dr.Silver MINI

Стара цена: 

5990
лв

1100
лв

ПРОМО цена:

20451230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Кърпички Color Trap 2 in 1 
против оцветяване 
и при петна - 20 броя 
2 опаковки

Цветоулавящи кърпички - улавят 
частиците от замърсителите и 
оцветителите, преди те отново да попаднат 
върху другите текстилни изделия. Така 
нежеланите оцветявания и посивявания 
ефективно се предотвратяват. Подходящи 
за бяло и цветно пране, при всякакви 
температура и вид тъкани. Може и при 
ръчно пране! 

КОМПЛЕКТ 
универсални кърпи
Color Set Premium

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

975
лв

ПРОМО цена:

2510330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

С тази кърпа можете да замените оби-
чайните гъби за съдове. С лекота ще измиете 
всякаква посуда в кухнята, включително и 
мазни съдове след готвене, при това без да 
използвате миещи препарати. А самата кърпа 
само се изплаква с хладка вода под чешмата и 
от нея пада цялата мърсотия и мазнина. 

Бамбукова кърпа за съдове Bamboo 
Dish Premium 20 х 20 см

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

875
лв

ПРОМО цена:

2030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

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

Универсален 
почистващ камък 
BIONUR 300 g 

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

Стара цена: 

1250
лв

4790
лв

ПРОМО цена:

2414320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1200
лв

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

код 
БЕЗСтара цена: 

5990
лв

ЕКО МОП

Резервна 
микрофибърна 
бърсалка за ЕКО МОП

Микрофибърната глава осигурява еколо-
гично почистване, без да оставя влажни 
петна. Можете бързо да почистите всич-
ки видове повърхности: гранит, ламинат, 
паркет и кожени настилки и т.н.  

790
лв

ПРОМО цена:

2414420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

30

Стара цена: 

1580
лв

Стара цена: 

750
лв 525

лв

ПРОМО цена:

2520330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

225
лв

Чистота, свежест 
и здраве!

КОМПЛЕКТ
професионална 
кърпи за прозорец
40 х 40 см и за прозорци и автомобили 60 х 40 см 40 х 40 см и за прозорци и автомобили 60 х 40 с40 х 40 см и за прозорци и автомобили 60 х 40 с

Стара цена: 

2690
лв

1885
лв

ПРОМО цена:

62004код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Уникално тънкото влакно и специал-
ният патентован метод на сплитане 
правят тeзи кърпи незаменим по-
мощник. Изключително ефикасни за 
почистване и полиране на стъклени 
и метални повърхности: прозорци, 
огледала, атомобили,витрини, маси, 
шкафове, кранове, батерии, сервизи.

62005код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1345
лв

ПРОМО цена:



Персонален пречиствател - йонизатор на въздуха VOLCANO 
• Пречиства въздуха от фини прахови частици, смог, 
алергени, цигарен дим и други замърсители;
• Защитава организма от вируси и бактерии;
• Неутрализира неприятни миризми;
•  Насища въздуха с отрицателни йони – 10 000 бр./куб. см.;
• Снема стрес и напрежение, подобрява съня;
• Предотвратява алергични реакции;
• Изключително полезен при работа с компютър;
• Преносим и компактен, носете го като елегантно бижу или 
го поставете на бюрото или друга повърхност около вас;
• Продължителна работа гарантирана от мощна батерия;
•  Безшумен режим на работа.

Чист и здравословен въздух 
навсякъде около вас

4195
лв

ПРОМО цена:

2012030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Стара цена: 

5990
лв

Спецификации:
• Размери: 60 х 55 х 16 мм
• Тегло: 30гр
• Мощност ≤ 1W
•  Концентрация на отрицателни йони: 10000000 бр/м³
• Издръжливост на батерията: до 48ч.

Изход за 
освобождаване 
на отрицателни 
йони.

освобождаване 
на отрицателни 
йони.

Изход за 
освобождаване 
на отрицателни 

йони.

Бутон за всключване 
и изключване и 

светлинен индикатор.  USB порт за 
зареждане

Как работи? Уредът работи с плазмена импулсна технология, благодарение на която през 
специални четки от въглеродни влакна се освобождават отрицателни кислородни йони.
Какво да очакваме? Персоналният пречиствател - йонизатор на въздуха осигурява чист 
и здравословен въздух, където и да се намирате. Насища въздуха около вас с отрицателни 
йони и го пречиства от фини прахови частици, смог, полени, цигарен дим, миризми и други 
замърсители. Защитава организма от вируси и бактерии. С помощта на уреда гарантирате 
изключително качество на въздуха, който дишате, което снема стрес и напрежение, 
подпомага имунитета, защитава организма от инфекции, подобрява съня, предотвратява 
алергични реакции. Специалната функция на йонизация обогатява въздуха, който дишате с 
отрицателни йони – витамини на въздуха, които имат неизброими ползи за подобряване и 
съхраняване на човешкото здраве.

Зареждане на уреда Уредът се зарежда с помощта на 
USB кабел(част от комплекта), който се включва към USB 
порт на лаптоп/компютър или с използване на адаптер от 
мобилен телефон или друго устройство. Издържа до 48часа. 
При желание може да закупите USB адаптер от Грийн 
Мастър на цена 3,90 лв (код 20199).

8940
лв

ПРОМО цена:

2001440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Универсален 
ултразвуков 
активатор
“VOLCANO EXPERT - M”

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

Стара цена: 

14900
лв

1 2 3 4

DAFI - бутилка за пречистване 
на вода - 500 мл, ресурс на 

филтъра 300 бутилки (150 л)
150 литра чиста вода винаги с Вас; 

пречиства водопроводна вода 
от хлор, миризми, органични и 
механични примеси; уникален 

сменяем филтър от активен 
въглен от кокосови черупки; 

ергономичен дизайн и 4 цвята; 
бутилка за многократна употреба 
от пластмаса за хранителни цели, 
без съдържание на бисфеноли и 
токсини; спестява време и пари; 
подходяща за работа, училище...

2

1990
лв

ПРОМО цена:

2323_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Стара цена: 

2490
лв

Сменяем филтриращ елемент  
Unimax AquaMag Mg2+ (за Кана Astra)

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

Филтрите пречистват:

Ново поколение филтриращи елементи, които не само пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий.

Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ (за Кана Atria) 

2300230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 900

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

390
лв

За 1 брой 
-30% 2300430код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1120

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

480
лв

За 1 брой 
-30%

Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части

- Революция в здравословното хранене;
- Уникална циклонна технология за извличане на хранителни вещества;
- Пулверизация на храната до клетъчно ниво;
- 100% усвояване на полезните компоненти от продуктите;
- За вкусни и здравословни смутита, фрешове, пюрета, коктейли;
- Смила, нарязва, смесва;
- Изключително лесен за употреба и почистване. Цвят на металния корпус - малиново

Мултифункционалният уред съдържа:
- Мощен мотор - 700 W;
- Eкстрактор острие и острие за смилане;
- Голяма чаша х 650мл;
- 2 малки чаши х 350мл;
- 2 подвижни дръжки;
- 2 капака;
- Книжка с полезни рецепти. 

Превърнете храната в енергия и здраве!

Първата стъпка към здравословния начин на живот никога не е била толкова лесна, 
колкото с Volcano Extractor!

ТОП ЦЕНА
на комплект от 
12 части!

Стара цена: 

21990
лв 13195

лв

ПРОМО цена:

2020040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

8795
лв

31



За контакти:
GM 09/21

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

Промоционалните предложения важат от 01.09. до 26.09.2021 или до изчерпване на количествата!32

Кухненски аксесоари - 9 части

Тези аксесоари са лесни за използване, 
имат удобни ергономични дръжки, 
които не се плъзгат в ръцете. Няма 
повече петна от сос върху работния 
ви плот, благодарение на малкото 
полезно краче на дръжката, за да се 
избегне директен контакт с плота.

5590
лв

ПРОМО цена:

2258120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1400
лв

Стара цена: 

6990
лв

Предназначени за готвене и сервиране 
на храни (супи, месо, кюфтета, спаге-
ти, салата, десерти и т.н.). Когато 
ги използвате, няма да повредят/
надраскат повърхността на Вашия съд. 

Произведени са от висококачествена 
хранителна пластмаса. Материалът не 
абсорбира миризми и може лесно да 
се почисти.

Комплектът съдържа: 
1 черпак за супа, 32 см х 9.8 см
1 шпатула за риба, 33 см х 8 см
1 лъжица за сервиране с 8 отвора, 32 см х 6.5 см
1 лъжица за сервиране на спагети, 31.5 см х 6.3 см
1 лъжица за сервиране, 32 см х 6.5 см
1 шпатула, 32 см х 3.5 см
1 шпатула за сервиране на торти и сладкиши, 
34 см х 11.5 см
1 бъркалка, 30.5 см х 6 см
1 лъжица за сервиране на сос, 27.5 см х 7.5 см

Кухненски аксесоари - 9 части
код 69 лв

Комплектът съдържа: 

3990
лв

ПРОМО цена:

2258220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1000
лв

Стара цена: 

4990
лв

Дъски от закалено стъкло - 2 броя, 
40 х 30 см и 20 х 30 см

Мултифункционални дъски - за рязане, за приготвяне, за сервиране, 
като увеселителен съд или като допълнителен плот на плота или на масата.

Стъклените дъски за рязане са устойчиви на чупене и на топлина. Те  са идеални за рязане на месо или зеленчуци. 
Благодарение на своята топлоустойчивост те могат да се използват като подложки за горещи тенджери или тигани.
Всяка стъклена дъска е снабдена с:
- 4 пластмасови противоплъзгащи крачета от долната страна. 
- покритие, което предпазва стъклото от надраскване.
- заоблени ъгли, които предпазват този, който ги използва. 

Миризма неутрална: миризмите не 
се задържат върху повърхността им.
Лесно се почистват благодарение на 
гладката си повърхност.

Сигурна функция за готвено с пара под ниско налягане: Изходният клапан е предназначен за равномерно и постоянно изпускане на парата. Тя се 
освобождава настрани. Спестявате до 70% от енергията и до 50% от времето, сравнено с традиционните тенджери. Функционален капак с ниско налягане: 
възможно е незабавно отваряне по време на готвене; позволява спонтанно подправяне. Лесно и интуитивно за използване: Заключването и отключването 
на капака става лесно със завъртане. Функционално готвене с максимален контрол, благодарение на стъкления капак.  Здравословно хранене: Ценните 
витамини и хранителни вещества се запазват. Дръжките с неплъзгащи се силиконови протектори предотвратяват изгаряния. 

Сигурна функция за готвено с пара под ниско налягане:

Комплект кухненски съдове за готвене 
с пара под налягане от 3 части 25590

лв

ПРОМО цена:

2257020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6400
лв

Стара цена: 

31990
лв

Комплектът включва: 1 тенджера,  Ø 24 см h: 11.9 см, v: 4.5 л
1 тиган, Ø 24 см, h: 6.2 см, v: 2.4 л
1 стъклен капак с механизъм за готвене под налягане, Ø 24 см
2 силиконови протектора за дръжките

Тиган за готвене Imagination PLUS 
(Ø 28 см) с 2 делими дръжки и стъклен капак

Притежава допълнителни функции  и предимства за безопасност.

12790
лв

ПРОМО цена:

2256320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3200
лв

Стара цена: 

15990
лв 2256320код 1:15990
лв

Комплектът включва: 1 тиган за 
задушаване, Ø 28 см h: 6.5 см, v: 3.0 л
1 стъклен капак, Ø 28 см
1 дълга подвижна дръжка
1 къса подвижна дръжка

Безопасна дръжка с 3 стъпки - тази функция осигурява стабилното фиксиране на съдовете 
за готвене и гарантира уникална безопасност за децата. Подвижни - делими дръжки за по-
голяма гъвкавост. Функция шепот: стъклен капак със силиконов ринг. Осигурява спестяване 
енергия и липса на шумолене по време на готвенето.  Материал - ръчно изработеният отлят 
алуминий гарантира първокласното качество. Изключително дебелата индукционна основа 
(5.0 мм) гарантира оптимално съхранение на топлина и осигурява енергийно ефективно 
готвене. Покритие - с незалепващото покритие STONELINE® можете да приготвяте ястията си 
със или без мазнина и лесно да ги отстранявате от съдовете за готвене.

В него можете да приготвяте 
всички Ваши любими 
семейни ястия – напълно 
диетично, без пържене, без 
мазнини. Предназначен за 
печене и готвене и на яхнии. 
Неговият обем позволява 
да нахраните едно средно 
семейство. Не съдържа PFOA. 

алуминий гарантира първокласното качество. Изключително дебелата индукционна основа 
(5.0 мм) гарантира оптимално съхранение на топлина и осигурява енергийно ефективно 

В него можете да приготвяте 
всички Ваши любими всички Ваши любими 
семейни ястия – напълно 
диетично, без пържене, без 
мазнини. Предназначен за 
печене и готвене и на яхнии. 
Неговият обем позволява 
да нахраните едно средно 

Дълбок тиган за готвене (Ø 24 см)  

7990
лв

ПРОМО цена:

2256120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2000
лв

Стара цена: 

9990
лв

12790
лв

ПРОМО цена:

2250220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3200
лв

Барбекю-тиган XXL 
със стъклен капак С помощта на този широк 

тиган могат да се приготвят 
едновременно големи коли-
чества пържоли, шишчета, 
шницели, риба, зеленчуци 
и др. Незалепващото и 
незагарящо дъно ще Ви 
позволи да приготвите всичко 
това без никаква мазнина. 

Барбекю-тиган XXL 
със стъклен капак

тиган могат да се приготвят 
едновременно големи коли-
чества пържоли, шишчета, 

Стара цена: 

15990
лв

размер: 35 х 24 см
обем: около 2,8 л


