


ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ

стара цена
25.90 лв

СпеСтявате  
10.35 лвКод: 30715240

витамин С на прах - 100 г -
2 опаковки

1555лв

витамин в комплекс - 
30 капсули - 2 опаковки

2230лв
стара цена
37.20 лв

СпеСтявате  
14.90 лвКод: 30263240

стара цена
26.00 лв

СпеСтявате  
10.40 лвКод: 30241240

Магнезий + в комплекс - 30 таблетки - 
2 опаковки   

1560лв
стара цена
19.90 лв

СпеСтявате  
7.95 лв

МУЛтИ ФОРте - 20 разтворими 
таблетки  - 2 опаковки

1195лв

Омега - 3 рибено масло -120 капсули - 
2 опаковки

стара цена
42.00 лв

СпеСтявате  
16.80 лв

Flax Oil - Омега 3 - 6 - 9 Ленено масло - 
180 капсули

2520лв

Код: 30717240

Код: 3043740

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

Vitar препоръчва при:
проблеми с нервната система и 
енергийното обезпечаване на орга-
низма, нарушени кръвотворни функ-
ции, проблеми с кожата и косата, 
физически и умствени натоварвания, 
стрес, преумора. 

Equilibra препоръчва при:
лесна уморяемост, чести схващания, 
мускулни спазми (крампи). Повишава 
енергията и мускулната сила. Подоб-
рява работоспособността, обмяната на 
веществата и доброто функциониране 
на нервната система при стрес.

Vitar препоръчва при:
понижен имунитет, обща умора и 
отпадналост, загуба на енергия, вита-
минен дефицит, възстановяване след 
заболяване, при физически и умствени 
натоварвания. За добро здраве, жизне-
ност, тонус и работоспособност. 

Sanct Bernhard препоръчва при:
повишен холестерол, хипертония, артрит, 
астма, проблеми със сърдечно-съдовата 
система и наднормено тегло, както и за 
здрави кости, стави, кожа, нокти, коса.

Sanct Bernhard препоръчва при:
подкрепа и усилване на съпро-
тивителните сили на организма, при 
срив на имунната система, настинки и 
грип, тежки физически и психически 
натоварвания, бедно на витамини 
хранене, алергии, вирусни и бактериални 
инфекции. 
. 

ацерола - 180 таблетки

2395лв
стара цена
39.90 лв

СпеСтявате  
15.95 лвКод: 3051440

Sanct Bernhard препоръчва при:
заболявания на сърцето и мозъка, акне, 
лупус, псориазис и други кожни проблеми, 
чупливи нокти, проблеми с капилярите, кръв-
ни съсиреци, разширени вени, стерилитет, 
предменструален синдром (ПМС), артрит и 
проблеми със ставите и с кръвното налягане.

стара цена
39.00 лв

СпеСтявате  
15.60 лв2340лв

стара цена
31.60 лв

СпеСтявате  
12.65 лвКод: 30264240

СеЛеН + A, E, C - 60  капсули - 
2 опаковки

1895лв

Equilibra  препоръчва при:
чести инфекции, проблеми със 
зрението, стерилитет, сърдечни 
аритмии, проблеми с щитовидната 
жлеза, дерматологични проблеми, 
чернодробни увреждания, при 
засилено физическо и психическо 
натоварване. 

Код: 30412240



ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ

стара цена
48.35 лв

СпеСтявате  
19.35  лв

КОМпЛеКт
алое вера гел - 946 мл 

+ Крем за ръце и нокти с алое 
+ течен сапун с алое

2900лв

стара цена
34.00 лв

СпеСтявате  
13.60 лв

Жен-шен плюс - 60 капсули - 
2 опаковки

2040лв

Родиола плюс - 120 капсули

стара цена
65.00 лв

СпеСтявате  
26.00 лв

Код: 30231240

Код: 3047940 3900лв

Код: 24297

Фантастичен комплект за грижа за здравето и ръцете с алое вера 
- „чудото на растенията“.

Equilibra препоръчва при: 
тежки умствени и физически натовар-
вания, хронична умора, стрес, сексуална 
дисфункция, намалена концентрация, 
нарушение на паметта, хипотония, слаб 
имунитет, следоперативно възстановяване 
на организма.  

Sanct Bernhard препоръчва при:
тежки физически и психически натовар-
вания, хронична умора, отпадналост, 
липса на концентрация, емоционално-
психически натоварвания, малокръвие, 
главоболие от високо кръвно, импо-
тентност, фригидност. Подобрява зрение-
то. 

Dr. Nature препоръчва при: Хронична 
умора, стрес, физически и психически на-
товарвания, слаба имунна система и др. 
Консумация на Q10 се препоръчва и при 
еднообразно хранене. Подпомага сърдеч-
но-съдовата система. Благоприятен при 
настинка и грип. Има силно изразено 
противостареещо действие.

Коензим Q10 - 30 капсули - 2 опаковки

2390лв
стара цена
39.80 лв

СпеСтявате  
15.90 лв

Мултивита + ехинацея - 
20 разтворими таблетки - 2 опаковки

955лв
стара цена
15.90 лв

СпеСтявате  
6.35 лвКод: 30704240

Разтворими таблетки с приятен вкус и 
балансиран състав за активиране на само-
възстановителните сили на организма. 
Доставят градивни елементи с ясно изразено 
действие за защита от свободните радикали, 
подкрепа на имунитета, дихателната 
система, устойчивостта и енергийния баланс 
на организма. 

1560лв
стара цена
26.00 лв

СпеСтявате  
10.40 лвКод: 3040840

Чесън - 180 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми с кръвното налягане,  нивата 
на кръвната захар и холестерола, поява 
на плаки по стените на кръвоносните 
съдове и смущения в храносмилането. 
При вирусни и гъбични инфекции, 
атеросклероза, нарушения на цирку-
лацията, дихателни проблеми.

+ +

Sanct Bernhard препоръчва при:
възстановяване от тежки заболявания, 
здравословно отслабване, артритни болки, 
хипогликемия, предменструален синдром 
(ПМС), екземи, регулиране нивата на холес-
терола, кръвното налягане и кръвната 
захар, при тежки физически натоварвания. 

Спирулина актив 3 - 
360 капсули

4770лв
стара цена
79.50 лв

СпеСтявате  
31.80 лвКод: 3043340

Код: 30068240



ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ

Майтаке плюс - 60 капсули

1980лв
стара цена
33.00 лв

СпеСтявате  
13.20 лвКод: 3030440

аурикулария -  60 капсули

стара цена
34.00 лв

СпеСтявате  
13.60 лв2040лв

Код: 3030840 Код: 3031140

Код: 3042240

подпомага при: като съпътстваща тера-
пия при раково болни (рак на гърдата, 
панкреаса, кожата, стомаха, черен дроб; 
простатна жлеза); при отслабена имунна 
система (гъбични, бактериални, вирусни 
инфекции); регулира хормоналния ба-
ланс; регулира мазнините и теглото, 
регулира нивото на кръвната захар (при 
диабет) и много други.

1980лв
стара цена
33.00 лв

СпеСтявате  
13.20 лв

подпомага при:  тромби, инфаркт, ате-
росклероза, Подпомага за намаляване на 
холестерола и регулиране на кръвното 
налягане, мигрена, шум в ушите и 
проблем с кръвоснабдяването, ракови 
заболявания на кожата, простатата и 
съединителната тъкан, наднормено тегло 
и хемороиди. Повишава либидото.

Aгарикус блазеи - 60 капсули
подпомага при: съпътстваща терапия 
на раково болни. Помага при автоимунни 
заболявания (мултиплена склероза, 
атопичен дерматит, автоимунен тиреои-
дит, полиартрит, склеродермия). Помага 
при проблеми на стомашно-чревния тракт 
(гастрит, язва, проблеми с панк-реаса, 
хепатит), дихателна система (бронхит, 
астма, алергия)и др. 

стара цена
33.00 лв

СпеСтявате 
13.20 лв1980лв

КОМпЛеКт 
Книга Лечебни гъби за здраве и профилактика

+ Мегавитал комплекс - 60 капсули 
Книгата на д-р Христов е чудесен наръчник за действието на 
лечебните гъби. Мегавитал комплекс е уникално съчетание от 7 
гъби и три антиоксиданта. Богатият състав го прави изключително 
средство за подпомагане организма при справяне с най-тежките 
заболявания и поддържане на всички органи и системи в 
хармонично състояние. Има мощно имуномодулиращо, адаптогенно, 
антистресово и противовирусно действие. 

Код: 3030194
стара цена
42.99 лв

СпеСтявате 
17.19 лв2580лв

Шиитаке плюс - 60 капсули

стара цена
33.00 лв

СпеСтявате  
13.20 лв1980лв

За подпомагане при: при понижен 
имунитет и тежки заболявания; има 
антитуморно действие; намалява вискози-
тета на кръвта и подобрява циркулацията; 
действа при автоимунни и системни 
заболявания; регулира стойностите на 
холестерола, триглицеридите, кръвната 
захар и кръвното налягане и много други.

Код: 3030540

+

Sanct Bernhard препоръчва при:
чести инфекции и настинки, за деца във фаза на развитие за 
изграждане на здрава имунна система. 

витамини за деца - 130 таблетки
+ пОДаРЪК пакет Magic Nuudles 50 бр.

+ пОДаРЪК: MAgiC NuuDlES 50 бР.



ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ

стара цена
32.80 лв

СпеСтявате  
13.10 лвКод: 3025840 1970лв

Нони комплекс за жени - 946 мл

3595лв
стара цена
59.90 лв

СпеСтявате  
23.95 лвКод: 3080840

стара цена
25.50 лв

СпеСтявате  
10.20  лв

еректор - 15 капсули - 
3 опаковки

1530лв

3595лв
стара цена
59.90 лв

СпеСтявате  
23.95 лв

билков сироп Спокоен сън – 200 мл -
2 опаковки

стара цена
19.90 лв

СпеСтявате  
7.95 лв

стара цена
49.50 лв

СпеСтявате  
19.80 лв

Лецитин витал - 120 капсули

2970лв

Код: 3080740

Код: 30413401195лв

Код: 30709340

Vitar препоръчва при: 
полова слабост, сексуални дисфункции, 
намалено либидо, проблеми с ерекцията 
и продължителността на половия акт, 
сексуална пасивност и нервни изтощения. 

Нони комплекс за мъже - 946 мл

Vitar препоръчва при: нарушен сън, 
стрес, трудно заспиване, напрегнатост, 
неврози. 
Действие: Натурални съставки с меко и 
трайно действие за хармонизиране на съня 
и възстановяване на нервната система. 
Намалява стреса, стабилизира психиката, 
подкрепя имунитета на организма.
   

Соеви изофлавони - 40 капсули

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

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

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

Sanct Bernhard препоръчва при:
липса на енергия, лоша концентрация, 
проблеми с нервната система, натрупване 
на мазнини по артериите – атеросклероза,  
предменструален синдром (ПМС), болки в 
ставите, косопад, интоксикация, проблеми с 
черния дроб, употреба на големи количества 
алкохол, безсъние, безпокойство и др.

стара цена
45.00 лв

СпеСтявате  
18.00  лв

Царски билки За жената - 250 мл - 
2 опаковки

2700лв

Действие: Регулира и нормализира 
хормоналния баланс, подобрява кръ-
вообръщението, действа адаптогенно, 
антистресово, нервноуспокояващо и 
общоукрепващо. Гарантира цялостно 
укрепване на организма, понижава ни-
вото на вредния холестерол, подобрява 
самочувствието, премахва психични сму-
щения по време на менопауза.

Sanct Bernhard препоръчва при:
обща нервност, стрес, безпокойство, 
нервно сърцебиене, страх, тревожност, 
потиснатост, усилена умствена и физи-
ческа дейност, за по-лесно заспиване и 
поддържане на съня. Има благоприятно 
релаксиращо действие, нормализира сър-
дечния ритъм. 

4170лв
стара цена
69.50 лв

СпеСтявате  
27.80 лвКод: 3049040

Дражета за нервната система - 
200 дражета

Код: 30725240

Код: 30102240



ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ

ГЛОГ плюс - 240 капсули

3275лв
стара цена
54.60 лв

СпеСтявате  
21.85 лвКод: 3049840 Код: 30242240

Лактик ферментс –  пробиотик+
пребиотик - 2 опаковки

Код: 3052640

Equilibra препоръчва при: нарушена 
микрофлора в храносмилателния тракт, 
понижен имунитет, възстановяване 
след антибиотично лечение, хранителен 
дисбаланс, хранителни алергии, хранос-
милателни разстройства от различен 
произход, гнилостни процеси в червата, 
стрес, диети. Формула за деца и възрастни

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми със сърдечно-съдовата сис-
тема, сърдечна невроза, нарушено 
кръвообращение, атеросклeроза, хипер-
тония. Съдържа желязо и фолиева 
киселина. 

стара цена
39.00 лв

СпеСтявате 
15.60 лв2340лв

псилиум фибри на прах - 300 г

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми на стомашно-чревния тракт, 
нарушена перисталтика, лениви черва, 
метеоризъм, повишен холестерол, нару-
шена липидна обмяна, за редукция на 
телесно тегло.

стара цена
39.50 лв

СпеСтявате 
15.80 лв2370лв

Лутеин Мега Комплекс за 
поддържане на зрението - 90 капсули

3540лв
стара цена
59.00 лв

СпеСтявате  
23.60 лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми със зрението, еднообразно 
хранене, при засилено психическо 
натоварване и продължителна работа 
пред компютър, дегенеративни 
проблеми, катаракта и др. 

Код: 3040740
стара цена
55.50 лв

СпеСтявате  
33.30  лв

Doctor Nature ай кю макс - 
30 таблетки - 3 опаковки

2220лв

подпомага при: нарушено кръвооро-
сяване на мозъка и крайниците, намалена 
концентрация, шум в ушите, световъртеж. 
Подпомага за по-лесно запаметяване и 
повишава паметовите възможности като 
цяло. Стимулира мозъчните функции и 
интелигентността. Благоприятства сърдеч-
но-съдовата дейност.

КОМпЛеКт - AktiVen - 120 капсули +
Гел с див кестен и лозови листа - 250  мл

стара цена
52.00 лв

СпеСтявате  
20.80 лв3120лв

перфектна комбинация за подпомагане при: 
болезнени, уморени и натежали крака, разширени вени, проблеми 
с проточността на венозната кръв, отоци, спазми, болки, възпалени 
капиляри, при тежки физически натоварвания.     

+

Код: 24298

стара цена
37.60 лв

СпеСтявате  
15.05 лв

Храносмилателни ензими 
с витамин С – 90 капсули

2255лвКод: 3051140

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблемно храносмилане, подуване на 
стомаха, дискомфорт и газове.

Код: 30060360

2 пЪтИ пОвеЧе КапСУЛИ



ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ

Код: 30265240

тОп ФеГатО - 30 таблетки - 2 опаковкиРеСтаРт - 20 разтворими таблетки
СтОп На МаХМУРЛУКа

стара цена
25.90 лв

СпеСтявате  
10.35 лв1555лв

Код: 3070220

Код: 30719240

Equilibra препоръчва при:
проблеми в дейността на черния дроб и 
жлъчката, детоксикация на организма, 
нарушен липиден баланс, повишен холес-
терол, проблеми в храносмилателната сис-
тема. 

стара цена
40.00 лв

СпеСтявате 
16.00 лв2400лв545лв

стара цена
6.80 лв

СпеСтявате  
1.35 лв

Съдържа натриев хидрогенкарбонат и винена 
киселина. ViTAR препоръчва за: Рестартиране 
на тялото след „тежка вечер“. Помага след преко-
мерна употреба на алкохол. Спира махмурлука, 
неутрализира повишеното отделяне на стомашни 
киселини и намалява дискомфорта в стомаха.
Дозировка: до 3 таблетки на ден според нужди-
те, разтворени в 100 мл вода.

топ простата - 
40 желатинови капсули

Equilibra препоръчва при: Доброка-
чествена хиперплазия (уголемяване) на 
простатната жлеза, простатит, аденома, 
често, затруднено и непълно уриниране, 
възпалителни процеси в уринарния 
тракт, нарушени сексуални функции.

стара цена
31.00 лв

СпеСтявате 
12.40 лв1860лв

активни стави - 30 капсули -
2 опаковки   

ViTAR препоръчва при: 
болки и проблеми при стави, кости, су-
хожилия, хрущяли, мускули. Скованост 
и износване на ставите, дегенеративни 
и възпалителни заболявания на кост-
но-ставния апарат. 

1195лв
стара цена
19.90 лв

СпеСтявате  
7.95 лвКод: 30270240

пречистващ чай - 15 филтър 
пакетчета - 2 опаковки   

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

Код: 3021240

ViTAR препоръчва за:
проблеми с пикочните пътища и функ-
циите на бъбреците, цистит, болка и 
парене при уриниране.

стара цена
9.95 лв

СпеСтявате 
2.00 лв795лвКод: 3072320

билков сироп боровинка – 200 мл

2340лв
стара цена
39.00 лв

СпеСтявате  
15.60 лвКод: 30711240

КОЛаГеН ФОРте + 60 капсули
2 опаковки   

ViTAR препоръчва при: 
артрит, ревматоиден артрит, остеоарт-
рит. Проблеми и болки в кости, стави, 
сухожилия. За здрава кожа, коса, нокти. 
Подпомага при дегенеративни проблеми 
на костно-ставния апарат, снема 
възпаления, подобрява качеството на 
стените на кръвоносните съдове. 

1195лв
стара цена
19.90 лв

СпеСтявате  
7.95 лвКод: 30273240

Регулиращ чай - 15 филтър 
пакетчета - 2 опаковки   

Действие: 
Билкова селекция, която има бла-
гоприятен ефект върху стомаха и 
пречистването на червата. Подходящ 
при запек. Съдържа семена от див 
копър, корен от сладник, листа от 
сена, корен от едногодишна ливадина 
и корен от репей. 



ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ
Зеленоуста мида плюс -120 капсули

5640лв
стара цена
94.00 лв

СпеСтявате  
37.60 лвКод: 3049640

Sanct Bernhard препоръчва при:
възпалителни проблеми на ставите 
като артрит, остеоартрит, ревматизъм, 
износени стави, болки, скованост в ръцете 
и краката, дископатия, спортни травми.  

Код: 3081950

Джойнт протект - 946 мл

стара цена
69.00 лв

СпеСтявате 
34.50 лв3450лв

Dr.Nature препоръчва за:
артрози, артрити, остри и хронични 
болки в ставите, скованост и възпаление 
на колената и пръстите, навяхвания, 
изкълчвания, фрактури, ошипяване, 
остеопороза.

стара цена
45.00 лв

СпеСтявате  
18.00  лв

Супер калций от червени коралови 
водорасли - 120 капсули

2700лвКод: 3047140

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

7200лв
стара цена
120.00 лв

СпеСтявате  
48.00 лвКод: 3052740

Хиалуронова киселина - 120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва за:
забавяне процесите на стареене на 
ставите и кожата. Подпомага състоянието 
при артрози, артрити, скованост и болки в 
ставите. Подобрява сухата, дехидратирана 
и нееластична кожа.

стара цена
7.80 лв

СпеСтявате  
1.55 лв625лв

ViTAR препоръчва при:
проблемна кожа, акне, комедони, повишена 
мастна секреция на кожата, хормонални 
проблеми. За активна детоксикация на 
организма. За здрава кожа, коса и нокти. 
      

Код: 3071020
стара цена
42.50 лв

СпеСтявате  
17.00 лвКод: 3042940 2550лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
предменструален синдром(ПМС), нарушен 
менструален цикъл, повишено ниво на 
холестерола и триглицеридите, хипертония, 
склонност към образуване на тромби, диабет, 
бронхиална астма, кожни заболявания, псо-
риазис, екземи, алергии, трофични язви, 
имунодефицитни състояния - хронични въз-
палителни заболявания, климакс.

акнестоп - 30 капсули Масло от вечерна роза - 200 капсули

стара цена
45.00 лв

СпеСтявате  
18.00 лв2700лв

Царски билки За идеална фигура -
250 мл - 2 опаковки   

Нормализира дейността на отделителната 
система и балансира обменните процеси 
в организма. Подпомага регулиране-то 
на телесното тегло. Действа регенера-
тивно, капиляроукрепващо, противовъз-
палително и адаптогенно. Подпомага 
освобождаването от излишните мазнини.

1680лв
стара цена
28.00 лв

СпеСтявате  
11.20 лвКод: 30223240

бирена мая - 250 таблетки -
2 опаковки   

Equilibra препоръчва при: 
недостиг на витамините А, С и Е и на всички 
витамини от група В, ценни аминокиселини, 
минерали и микроелементи. Съдейства 
за укрепването на имунната система и 
съпротивителните сили, действа общо 
укрепващо, оказва благоприятно влияние 
при някои кожни проблеми. 

Код: 30114240



ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ
Малинови кетони комплекс - 946 мл

2 опаковки

5990лв
стара цена
119.80 лв

СпеСтявате  
59.90 лвКод: 30806250

Dr.Nature  препоръчва за: 
здравословна редукция на телесното тег-
ло, ефективно оформяне на фигурата в 
областта на корема, ханша и бедрата.

Код: 3041540

l-карнитин - 200 капсули

стара цена
69.00 лв

СпеСтявате 
27.60 лв4140лв

Sanct Bernhard препоръчва за:
регулиране на телесното тегло, изгаряне 
на натрупаните мазнини, повишаване 
енергията на организма, при режим за 
намаляване на теглото. При сърдечни 
болки в резултат на физически натовар-
вания, при проблеми с дишането.

стара цена
31.20 лв

СпеСтявате  
12.50  лв

Зелен чай - 40 таблетки - 2 опаковки

1870лвКод: 30210240

Действие: Зеленият чай помага на 
организма да се защити от агресията на 
свободните радикали и осигурява ефективна 
подкрепа при нискокалорични диети, на-
сърчавайки премахването на течности и 
спомагайки за увеличаване изгарянето на 
калории. Има отслабващо, меко лаксативно 
и детоксикиращо действие. 

5360лв
стара цена
89.30 лв

СпеСтявате  
35.70 лвКод: 3050640

Зелено кафе - 120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва за: 
лица контролиращи теглото си, ефективно 
изгаряне на мазнините, подобряване качест-
вото на кожата, регулиране липидния баланс 
и нивата на кръвната захар. 

стара цена
26.00 лв

СпеСтявате  
10.40 лв1560лв

Equilibra препоръчва за 
подпомагане при:
борба с целулита, редукция на телесно тегло, 
дефекти на кожата, причинени от целулит.   

Код: 3021740
стара цена
84.00 лв

СпеСтявате  
50.40 лвКод: 3079960 3360лв

КОМпЛеКт РевИтаЛОН
Комплектът включва: 
- РЕВИТАЛОН капсули - 1 оп. от 90 капсули
- РЕВИТАЛОН шампоан - 1 бр. 250 мл
- РЕВИТАЛОН балсам - 1 бр. 250 мл

ViTAR препоръчва при: 
нарушена здравина и качество на косата, 
изтощена коса, косопад, дегенеративни 
промени в структурата на косъма, 
ноктите, кожата, загуба на блясък. 

стара цена
75.00 лв

СпеСтявате  
52.50 лв2250лв

Най-мощната вътреклетъчна ан-
тиоксидантна и детоксикираща 
формула! Благодарение на 
ант-оксидантните си качества 
глутатионът неутрализира сво-
бодните радикали, предпазва 
клетките от увреждане и забавя 
процесите на стареене. Предпазва 
клетките от рак.          

Код: 30603701 2250лв
стара цена
75.00 лв

СпеСтявате  
52.50 лвКод: 30602701

Целу Лайт - 40 капсули

ACg Глутатион - 60 мл спрей
+ пОДаРЪК Сребърна вода - 75 мл спрей

+ пОДаРЪК: СРебЪРНа 
вОДа СпРей - 75 МЛ

ACZ Зеолит селективно и 
необратимо се свързва с  всички 
видове тежки токсични метали, 
радиоактивни вещества и 
свободни радикали, след което 
ги изхвърля от организма, чрез 
урината.       

ACZ Зеолит - 60 мл спрей
+ пОДаРЪК Сребърна вода - 75 мл спрей

+ пОДаРЪК: СРебЪРНа 
вОДа СпРей - 75 МЛ



ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ

стара цена
16.80 лв

СпеСтявате  
3.35 лвКод: 24263 1345лв

2390лв
стара цена
39.80 лв

СпеСтявате  
15.90 лвКод: 50110240

стара цена
6.95 лв

СпеСтявате  
1.40  лв

Конски гел-балсам с алпийски билки - 250 мл

555лв

555лв
стара цена
6.95 лв

СпеСтявате  
1.40 лв

стара цена
13.90 лв

СпеСтявате  
2.80 лв1110лв

Код: 5120220

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

Крем-балсам с дяволски нокът - 
250 мл Арниката е известна с противовъзпалителното 

си и болкоуспокояващото си действие. Кремът 
се използва при мускулни и ревматични 
болки, артрит, скованост на ставите, 
шипове, схващания, при мускулни спазми 
след обездвижване. Намалява болката и 
отока след спортни травми, изкълчване, 
натъртване, навяхване, разтягане на 
сухожилия или мускули и др. 

Дяволският нокът съдържа многобройни 
биологичноактивни компоненти - глико-
зиди и стероли. Харпагозид – със силно 
изразени противовъзпалителни и 
болкоуспокояващи свойства. Изследва-
нията показват, че той потиска действието 
на ензима, отговорен за възпалението на 
хрущялната тъкан.

Крем с арника - 250 мл - 2 броя

Гел с екстракт от див конски 
кестен с розмарин и арника- 

200 мл - 2 опаковки
Подходящ 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.

Код: 51205220

КОМпЛеКт за коса против косопад - 
шампоан, балсам и масло коса с репей

От векове е известно, че екстрактът от корен на репей е подходящ за 
грижа за всички типове коса. Подхранва корените, намалява косопада, 
стимулира растежа на косата, хидратира косата и кожата на главата. 

Код: 5120820

Маслото от алпийски клек прониква дълбоко, 
облекчава схващанията и бързо отстранява 
болките в ставите и мускулите. Повлиява 
основните признаци на възпалението – отока, 
болката, затоплянето, нарушения тонус на 
съдовете.Има противовъзпалително действие, 
което повлиява добре при ревматизъм, артрит, 
артроза, болки в коленете, кръста и гърба. 

Крем-балсам с алпийски клек – 100 мл

1000лв
стара цена
12.50 лв

СпеСтявате  
2.50 лвКод: 5132420

стара цена
15.60 лв

СпеСтявате 
3.10 лвКод: 5120920

Масло със 110 билки – 100 мл 

1250лв

Най-добрите билки от цял свят в едно масло! 
Подходящо за възстановяване след тежки 
физически натоварвания или обездвижване 
при офисна работа. Средство за освежаване 
и масаж на цялото тяло. Изключително 
ефективно  при главоболие. 
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алое вера Дермо-гел - 150 мл

1615лв
стара цена
26.90 лв

СпеСтявате  
10.75 лвКод: 9200140

стара цена
43.00 лв

СпеСтявате  
17.20 лвКод: 9204440 2580лв

Алое вера Дермо-гел е получен чрез студено 
пресоване на листата на растението алое вера. 
Съдържа 98% сок от алое. Ценен съюзник на 
кожата на цялото семейство, извършвайки 
ефикасно възстановително и успокояващо 
действие върху кожата. Това е продукт, който 
дава бързо облекчение на кожата във всички 
случаи на дисбаланс и дискомфорт.

Капсули с ретинол за очи - 28 бр. 

Ретинолът стимулира процеса на 
обновяване на клетките, което помага 
за ексфолиране на най-повърхностния 
слой. Също така подпомага синтеза на 
колаген, подобрява цвета и степента на 
еластичност на кожата, като намалява 
бръчките и признаците на стареене в 
зоната на околоочния контур.

1235лв
стара цена
20.60 лв

СпеСтявате  
8.25 лв

Идеални за мазна или комбинирана кожа в T 
– зоната. Съдържат лек гел, който намалява 
видимостта на порите, абсорбира мазнината 
и балансира производството на себум. 
Технологията Polytrap® използва специален 
полиметричен прах, който абсорбира и 
намалява производството на себум и има 
видим матиращ ефект, а активните съставки 
се освобождават удължено през деня.

Капсули за т-зоната - 28 бр. 

2580лв
стара цена
43.00 лв

СпеСтявате  
17.20 лв

Код: 9205040

950лв
стара цена
11.90 лв

СпеСтявате  
2.40 лв

Dr.Silver HOMEOPATHY- 2 броя
Пастата за зъби Dr.Silver HOMEOPATHY е 
натурален продукт с иновативни ингре-
диенти. Почиства, заздравява и избелва. 
Гарантира комплексна грижа за зъбите и 
устната кухина. Специално разработена 
за хора, които водят природосъобразен 
начин на живот или приемат хомеопатични 
продукти. Не съдържа вредни химически 
компоненти, изкуствени оцветители или 
аромати. 

Код: 90200220

+
КОМпЛеКт 

Четка за зъби с нано злато 
+ Четка за зъби с нано сребро 

 + паста за зъби Dr.Silver

Код: 24300

+

стара цена
59.80 лв

СпеСтявате  
29.90  лв

CARAVAN  Eau de Parfum 150 мл

2990лвКод: 79 _ _ _50

Испански аромати:
- Вдъхновени от световните 
ТОП дизайнери! 
- Три пъти повече парфюм на 
изключителна цена!

1015лв
стара цена
12.70 лв

СпеСтявате  
2.55 лвКод: 9205120

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

стара цена
28.40 лв

СпеСтявате  
11.35 лв1705лвКод: 9160040

почистващо арганово масло с 
хиалуронова киселина - 140 мл

Eфективно почиства и освежава кожата. 
Нанася се върху влажна кожа, втрива се 
до образуването на пяна, след което се 
изплаква. Съдържа ефективна комби-
нация от арганово масло и хиалуронова 
киселина, които регенерират и подхранват 
кожата, докато я почистват в дълбочина. 
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Код: 24301

КОМпЛеКт VOlCANO ZAPPER
+ Царски билки Детоксин

стара цена
151.50 лв

СпеСтявате 
60.60 лв9090лв

935лв
стара цена
15.60 лв

СпеСтявате 
6.25 лвКод: 24258

Дамските превръзки SHUYA са анти-
бактериални и дишащи. Те съдържат 
Патентована лентa с анионен чип с 
активен кислород и инфрачервено 
излъчване, които са с благоприятно 
въздействие върху организма. Имат 
антибактериален, противовъзпалителен 
и подобряващ кръвообращението ефект. 

КОМпЛеКт Дневни + Нощни 
дамски превръзки SHuYA         

1190лв
стара цена
19.80 лв

СпеСтявате  
7.90 лвКод: 24259

7740лв
стара цена
129.00 лв

СпеСтявате  
51.60 лвКод: 2001440

УНИвеРСаЛеН УЛтРаЗвУКОв 
аКтИватОР “VOlCANO EXPERT - M”

Код: 2010120

йонизатор на въздуха 
“Sistema Aeroion”

стара цена
39.00 лв

СпеСтявате 
7.80 лв3120лв

стара цена
21.80 лв

СпеСтявате  
4.35  лв1745лв

стара цена
27.80 лв

СпеСтявате  
5.55 лв2225лв

+
ежедневни дамски превръзки 

SHuYA - 2 опаковки         
Дамските превръзки SHUYA са ан-
тибактериални и дишащи. Имат антибак-
териален, противовъзпалителен и 
подобряващ кръвообращението ефект.  
Всяка опаковка съдържа вагинална 
карта – тест за самодиагностика на 
pH в интимната област на жената.

+

Универсалният ултразвуков активатор 
“VOLCANO EXPERT - М” е предназначен за 
обработка на: вода, водни разтвори, течни 
хранителни продукти с цел дезинфекция и 
удължаване срока на съхранение; алкохолни 
напитки с цел подобряване на вкусовите 
качества и т.н.

Съживява кислорода във въздуха, който 
дишаме!

Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ - 2 броя

Код: 23002220 Код: 23004220

Магнезият е от съществено значение за живота, точно както и 
водата. Той подобрява концентрацията и паметта, предпазва от 
аритмия и високо кръвно налягане, релаксира мускулатурата, 
облекчава стреса и забавя процесите на стареене. Ново 
поколение филтриращ елемент, който не само пречиства 

водата, но и я обогатява с ценния магнезий.

Сменяем филтриращ елемент 
unimax AquaMag Mg2+- 2 броя

5380лв
стара цена
89.70 лв

СпеСтявате  
35.90 лвКод: 24299

+
+

КОМпЛеКт 
Dr.Silver 101

+ Четка за зъби с нано сребро 
 + Гел за чисти ръце - 50 мл
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935лв
стара цена
15.60 лв

СпеСтявате  
6.25 лв

Концентриран продукт, предназначен за 
екологично измиване на чинии, чаши, 
вилици, лъжици и друго кухненско обо-
рудване, като бързо и лесно отстранява 
мазнини и остатъци от храна и осигурява 
перфектна чистота с много добър поли-
ращ ефект. 

Код: 20312240

стара цена
22.90 лв

СпеСтявате  
9.15  лв1375лвКод: 203031375лв

стара цена
22.90 лв

СпеСтявате  
9.15 лвКод: 24302

1800лв
стара цена
22.50 лв

СпеСтявате  
4.50 лвКод: 2000820

Magnolia Silver

Magnolia Silver е прибор от ново 
поколение, с помощта на който успешно 
се решават проблемите с твърдата вода 
и се повишава качеството на пране и 
миене на съдове. Освен гарантирания 
ефект на изпиране, осигурява и пълна 
дезинфекция на тъканите. 

КОМпЛеКт 
течен перилен препарат BiONuR със 

сапунено орехче  - 1000 мл +
Магьосник против петна 

BiONuR 220 g

Идеална комбинация за 
почистване на дрехи!

+ +
КОМпЛеКт 

Универсален екологичен почистващ 
препарат BiONuR 1000 мл +

професионална кърпа за прозорец и 
автомобил

Идеална комбинация за 
почистване в дома!

Eкологичен препарат за съдове 
BiONuR със сапунено орехче 

500 мл - 2 броя

2600лв Код: 2510902

професионална кърпа за прозорец и 
автомобил - 2 броя  + 1 бр. пОДаРЪК

стара цена
30.00 лв

СпеСтявате  
15.00 лв1500лв

Наколенка от мериносова вълна 
със сребро и магнити - 1 бр. 

Код: 2611050

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. 

2400лв
стара цена
48.00 лв

СпеСтявате  
24.00 лвКод: 2610850

Магнитен колан с мериносова 
вълна, магнити и сребро

Наред с терморегулиращото 
и оздравително действие на 
мериносовата вълна, в този 
продукт е добавен източник на 
постоянно магнитно поле. Като 
резултат употребата води до бързо 
и ефективно снемане на болка от 
различен характер.

1980лвКод: 2510102

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

професионална кърпа за прозорец - 
2 броя  + 1 бр. пОДаРЪК

Размер: 40 х 40 см Размер: 40 х 60 см

атРаКтИвНа ОФеРта - пЛащате 2 бР., а пОЛУЧавате 3 бР.!
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стара цена
19.50 лв

СпеСтявате 
11.70 лв780лв

Магнитни гривни Victoria Bells

Уникална кутия за съхр-
анение, пренасяне и 
сервиране на приготвени 
храни – пържени, печени 
и готвени на пара.

Купа Гурме Лукс
цвят син

стара цена
32.00 лв

СпеСтявате 
19.20 лв1280лв Код: 24056560Код: 2409460

5995лв

стара цена
99.90 лв

СпеСтявате  
39.95 лв

SB 437

Код за 19см : 101437240
Код за 21см : 111437240

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

SB 445

Код за 19 см : 101445240
Код за 21 см : 111445240

7200лв

стара цена
120.00 лв

СпеСтявате  
48.00 лв

5995лв

стара цена
99.90 лв

СпеСтявате  
39.95 лв

SB 450

Код за 19см : 
101450240

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

SB 503

Код за 19 см : 
10150340

5995лв

стара цена
99.00 лв

СпеСтявате  
39.95 лв

5995лв

стара цена
99.90 лв

СпеСтявате  
39.95 лв

SB 505

Код за 19см : 
10150540

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

С възможност за поставяне на вътрешна подвижна преграда 
и промяна на съотношенията между частите на купата. С 
вътрешна цедка, която позволява отцеждането на излишните 
мазнина или вода. 

690лв
стара цена
13.80 лв

СпеСтявате  
6.90 лвКод: 18009250 Код: 18010250

пакет Magic Nuudles (90-110 бр.) - 2 бр.
+ пОДаРЪК 3D книжка

Пакетът съдържа 90-110 бр. 
разноцветни био-разградими 
царевични пръчици. Подходящ 
е както за момчета, така и за 
момичета. 

пОДаРЪК:
+ 3D книжка

1240лв
стара цена
24.80 лв

СпеСтявате  
12.40 лв

пакет Magic Nuudles (180-220 бр.) - 2бр.
+ пОДаРЪК 3D книжка

Пакетът съдържа 180-220 бр. 
разноцветни био-разградими 
царевични пръчици. Подходящ 
е както за момчета, така и за 
момичета. 

пОДаРЪК:
+ 3D книжка

Мини кутия, съвместима с Кутия Лънч. Може да се използва 
и самосоятелно за съхранение на салата, маслини, сирена, 
колбаси, яйца и др. елементи на закуската/ обяда.

Кутия Лънч МИНИ
цвят син -5 бр.



ТОП ПРОДУКТИ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ

Изберете 2 маски от Bielenda (независимо каква комбинация), 
пуснете ги в една поръчка и ще ги получите и двете с -20%!

+ пОДаРЪК: тОНИК
+

стара цена
56.80 лв

СпеСтявате  
22.70 лв3410лв

КОМпЛеКт Skin Clinic Professional
SCP Серум за лице 

+ SCP Крем за лице
+ пОДаРЪК SCP тоник за лице

Код: 23304

Следните характеристики правят продуктите от серията 
уникални: висока биосъвместимост с кожата, високо 
качеството на съставките, висока ефективност, бързо 
усвояване, бърз ефект, нежна текстура, подходящи са за 
всеки тип кожа.

+ пОДаРЪК: МЛяКО

+
стара цена
84.70 лв

СпеСтявате  
33.90 лв5080лв

КОМпЛеКт алое вера анти-ейдж
Крем за лице

+ Серум за лице 
+ анти-ейдж маска за лице

+ пОДаРЪК Хидратиращо почистващо мляко

Код: 23305

Козметиката с алое вера действа на кожата: 
защитно • успокояващо • омекотяващо • овлажняващо • 
подхранващо • тонизиращо.
Гелът от алое в продуктите е с висока концентрация. 

+
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За контакти:

www.green-master.eu

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

150 литра чиста вода винаги с Вас; 
пречиства водопроводна вода от хлор, миризми, органични и 
механични примеси;
уникален сменяем филтър от активен въглен от кокосови черупки;
ергономичен дизайн и 4 цвята;
бутилка за многократна употреба от пластмаса за хранителни цели 
без съдържание на бисфеноли и токсини;
спестява време и пари;
подходяща за работа, училище, фитнес ... навсякъде.
Филтриращият елемент заменя 300 броя 0,5-литрови бутилки от PET, 
което е изключителен принос в екологията - така годишно няма да 
изхвърляте 26,4кг неразградима пластмаса в околната среда!!!

предимства на DAFi - бутилката:

стара цена
19.50 лв

СпеСтявате  
3.90 лв1560лв

Код: 2323320
Код: 2323120

Код: 2323420
Код: 2323220


