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Код: 30464   Цена: 48.00 лв.

ЕХИНАЦЕЯ - Имуностимулиращ био сок

200 ml Естествена природна ваксина, подходяща за възрастни 
и за деца над 4 години!

Състав: Чист био сок от пресни цветове  на ехинацея (Echinacea purpurea) от сертифи-
цирани биологични ферми. (1: 0,85) 

Sanсt Bernhard препоръчва за подпомагане при: срив в имунната система, грип и вирусни 
заболявания (препоръчителен е превантивен прием преди началото на грипни епидемии), 
бактериални инфекции, особено на дихателните пътища (бронхити, пневмонии), и пикочно-
половата система, артрит, ревматизъм, простатит, аденом, възпалителни процеси на 
женските полови органи, за спиране развитието на туморни образувания.

Действие: Ехинацеята е мощен природен имуностимулатор и естествен антибиотик. 
За разлика от традиционните антибиотици, които убиват бактериите директно, ехина-
цеята действа чрез стимулиране на имунния отговор, като по този начин не предизвиква 
никакви вредни последици за организма. Активно прочиства лимфната система, кръвта, 
бъбреците и черния дроб.

Допълнително действие: Ехинацеята стимулира производството на „борещите” се с 
инфекциите Т- и В-лимфоцити, подпомага тяхната имуноактивност, активира синтеза на 
интерферон - едно от най-мощните оръжия на организма в борбата с инфекциите, който 
убива патогените и предотвратява репродукцията им. Повишава биологичния капацитет на 
патоген-поглъщащи клетки, наречени макрофаги.

Начин на употреба: Сокът се пие преди хранене - чист или разреден с малко вода. 
За възрастни и деца над 16 години: 2 пъти на ден по 5 ml. 
За деца от 10 до 16 години: 2 пъти на ден по 4 ml или 1 път по 6 ml.
За деца от 4 до 10 години: 2 или 3 пъти на ден по 2 ml.

Знаете ли, че ... 
Ехинацеята е толкова популярна, че само във Великобритания продажбите от нея се равняват на 30 

милиона паунда годишно, а през зимния сезон се купува по едно пакетче (дневен прием) на всяка минута. 
Родината на ехинацеята е Северна Америка, където е била известна от векове, като средство за борба 
с редица инфекции. Съдържа високоактивни вещества, най-силно действащите от които са ехинацен, 
ехинолон, ехинакозид, ехинацин B, ехинацеин. Растението е ефективно срешу повече от 200 различни 
вируси и други патогенни микроорганизми, като дори подтиска развитието на стафилококи, стрептоко-
ки, вирусите на грипа и херпеса. 

№1 ПРИРОДЕН
АНТИБИОТИК
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Опаковка за 80 дни
Код: 30434    Цена: 78.00 лв.

Gelenkfit – капсули за опорно - двигателната система

240 капсули Ефективна формула за здрави стави, кости, хрущяли, 
сухожилия и мускули!

Състав: Всяка капсула съдържа: Глюкозамин от черупкови организми – 170 mg, хондроитин 
сулфат – 100 mg, калций - 40 mg, магнезий – 25 mg, ниацин – 4 mg, пантотенова киселина – 1,5 
mg, витамин В6 – 0,35 mg, витамин В2 – 0,35 mg, витамин В1 – 0,28 mg, фолиева киселина – 50 μg, 
биотин – 12,5 μg, витамин В12  – 0,63 μg.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Хронични проблеми на опорно-двигателната 
система, при проблеми с костите, ставите,  мускулите, хрущялите и сухожилията, при скова-
ност, болка и износване на ставите.

Действие: Gelenkfit капсули съдържат глюкозамин и хондроитин, както и калций, магнезий 
и осем основни B-витамина, важни за метаболизма на мускулите, костите и ставите. Те са 
съставна част на съединителната и мускулната тъкан, изграждаща опорно-двигателната 
система.

Допълнително действие: Глюкозаминът и хондроитинът са основни компоненти при 
изграждането и правилното функциониране на ставите. Калцият и магнезият участват в 
изграждането на костите и до голяма степен на тях се дължи здравината и устойчивостта 
на скелета. Освен това те играят важна роля в процесите на мускулно съкращение. Недоста-
тъчното количество на тези елементи е причина за възникване на мускулни схващания (крампи) 
и лесна умора. Правилното функциониране на опорно-двигателната система е немислимо и без 
наличието на ценни витамини, които са в основата на процесите извършващи се на клетъчно 
и тъканно ниво.

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода. При по-тежки състояния - 3 

пъти на ден по 2 капсули с вода.

Знаете ли, че ...
По последни данни около 1/4 от населението страда от болки в ставите, гръбначния стълб или мус-

кулите, а при хората на възраст над 40 години  процентът нараства до 50%. Дегенеративните ставни 
изменения засягат по-често възрастните, но в последно време този проблем се среща вече и при младите 
хора. Причината за тези промени зависи много от начина на живот, който водим. Най-често срещаните 
дегенеративни заболявания са артрозата (износване на ставния хрущял) и артрита (възпаление на ста-
вите), които са  причина за болка, скованост и трудна подвижност. Ставата може да извършва нормално 
своята функция само, ако отделя оптимално количество ставна течност, която играе роля на ‘’амортисьор’’ 
и предпазва хрущялите и костите от износване. Качеството на тази течност зависи от наличието на 
група вещества, наречени глюкозамини. Неправилните хранителни навици и некачествената храна, която 
приемаме води до недостиг и на други ценни за опорно-двигателната ни система вещества участващи в 
изграждането на ставите и поддържането на тяхната подвижност. Затова е изключително важно органи-
змът да приема допълнително от тези ‘’градивни единици’’, за да се радва по-дълго време на свободата от 
движението. 

ПРОДУКТ №1 В
ГЕРМАНИЯ
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Опаковка за   30   дни
Код: 30449   Цена: 54.00 лв.

Дяволски нокът

120 капсули Ефективна формула срещу артрит, остеоартрит, 
ревматоиден артрит и артроза!

Състав: Всяка капсула съдържа 225 mg концентриран екстракт от Дяволски 
нокът (Harpagophytum procumbens) (еквивалентен на 1000 mg сух екстракт от 
дяволски нокът).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: дегенеративни заболявания на 
опорно-двигателната система, артрит, остеоартрит и ревматоиден артрит, 
артроза, болки в гърба, лупус, лумбаго, фибромиалгия; заболявания на черния дроб, 
възпаления на пикочния мехур, повишен холестерол, подагра. 

Действие: Дяволският нокът оказва противовъзпалително, противоревма-
тично, обезболяващо, диуретично и седативно действие.

Допълнително действие:  Намалява отока и болката на възпалени стави и 
възстановява тяхната подвижност. Подпомага при болки в мускулите, снема 
стрес, умора и отпадналост. Понижава нивата на серумния холестерол и пикочна-
та киселина, има противомикробно действие. Дяволският нокът се използва при 
възпалителни проблеми на пикочния мехур и пикочо-половата система. 

Начин на употреба:  4 пъти на ден по 1 капсула. 

Знаете ли, че ... 
Растението е получило названието си „Дяволски нокът“ заради големите си кукообраз-

ни плодове. С лечебна цел се използват корените, които съдържат иридоиди (харпагозид и 
бета ситостерол), флавоноиди (кемпферол, лутеолин), калций, цинк, селен, магнезий и други 
важни биологично-активни компоненти. 

Забележка: Консултирайте се с лекар преди употреба на продукта, ако има-
те язва на стомаха или дванадесетопръстника. Да не се използва от бременни.

НОВО
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Опаковка за  150  дни
Код: 30443    Цена: 30.00 лв.

Мултивитамини и минерали A - Z

150 капсули
Супер формула за жизненост и енергичност!

Състав: Всяка капсула съдържа: Витамин А - 800 μg; Витамин В1 - 1.4 mg; Витамин В2 - 
1,6 mg; Витамин В6 - 2,0 mg; Витамин В12 - 1.0 μg; Витамин С - 60,0 mg; Витамин D3 - 5,0 μg; 
Витамин Е - 10,0 mg; Витамин К1 - 30 μg; Фолиева киселина - 200,0 μg; Пантотенова киселина 
- 6,0 mg; Ниацин - 18,0 mg; Биотин - 150,0 μg; Магнезий - 75,0 mg; Желязо - 2,79 mg; Калий - 40,0 
mg; Йод - 100,0 μg; Хлор - 36.3 mg; Мед - 1.0 mg; Хром - 25,0 μg; Молибден - 25,0 μg; Селен - 25.0 μg; 
Цинк - 5,0 mg; Калций - 41,0 mg

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Недостиг на витамини и минерали - за 
ежедневна употреба. След прекарано леко или тежко заболяване. За жизненост, енергичност 
и повишаване на работоспособността и имунитета.

Действие: “Мултивитамини и минерали A-Z“ на Sanct Bernhard е една богата и баланси-
рана комбинация от всички жизнено необходими витамини и минерали. Количеството на 
приетите с храната витамини и минерали е минимално или поне недостатъчно. Нашето 
съвремие и начинът ни на живот ни  задължават да се снабдяваме допълнително с тези 
ценни компоненти под формата на хранителни добавки. 

Допълнително действие: Витамините и минералите са част от ензимните ни системи 
и допринасят за нормалното функциониране на всички органи и системи в тялото. Повиша-
ват работоспособността и качеството на живот. Те са от голямо значение за нормалното 
функциониране на организма и не могат да бъдат произведени или синтезирани в него.

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

Знаете ли, че ... 
Витамин B12 спомага за възпроизводството на червените кръвни клетки в кръвта, действа укреп-

ващо на нервната система, помага за концентрацията и повишава паметовите способности на огра-
низма. Витамин B3 взима участие в окислителните процеси и производството на енергия, познат още 
като витамин PP - отговорен за поддържане добрия вид на кожата и микроциркулацията в тъканите. 
Витамин B2 участва в синтеза на хемоглобин и в синтеза на белтъците. Важен е за зрението. Витамин 
B1 има важно въздействие върху нервната система и адаптирането при стресови ситуации. Фолиевата 
киселина е жизнено важна за белтъчния синтез и този на нуклеиновите киселини. Витамин B6 участва в 
много ензимни системи като ко-фактор, отговорен за производството на някои медиатори в организма 
(адреналин, норадреналин, допамин, хистамин, серотонин и др.). Витамините A,C,E са естествените 
антиоксиданти в организма. Минералите цинк и селен участват в синтеза на половите хормони и при 
стимулиране на имунната система. Хромът помага за поддържане нормалните нива на кръвната захар. 
Калций, магнезий и Витамин D участват в процесите на мускулно съкращение и изграждане на скелета.

СУПЕР ЦЕНА
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Опаковка за  150 дни
Код: 30444    Цена: 39.00 лв.

Мултивитамини и минерали A - Z 50+

150 капсули
Супер формула за жизненост и енергичност!

Подсилена формула за лица над 50 години!

Състав: 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 - 30 μg, Фолиева киселина - 300,0 μg, Пантотенова киселина 
- 6,0 mg, Ниацин - 18,0 mg, Биотин - 150,0 μg, Магнезий - 75,0 mg, Желязо - 3,5 mg, 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.

Sanct Bernhard препоръчва: За жизненост, енергичност и повишаване на работоспособ-
ността и имунитета. За ежедневна употреба при хора над 50 годишна възраст.

Действие: “Мултивитамини и минерали A-Z 50 +“ на Sanct Bernhard е една богата и 
балансирана комбинация от всички жизнено необходими витамини и минерали, съобразени със 
специфичните нужди на хората над 50 годишна възраст. Количеството на приетите с храна-
та витамини и минерали е минимално или поне недостатъчно. Нашето съвремие и начинът 
ни на живот ни задължават да се снабдяваме допълнително с тези ценни компоненти под 
формата на хранителни добавки. 

Допълнително действие:  Дългогодишните изследвания и проучвания са установили, 
че с възрастта се променя нуждата от витамини и минерали. Особено за хората над 50 е 
установено, че организмът изисква по-високи дози от витамини B комплекс,  витамин Е, 
както и калций, желязо и хром. Не могат да бъдат произведени или синтезирани в човешкия 
организъм. Витамините и минералите са част от ензимните ни системи и допринасят за 
нормалното функциониране на всички органи и системи в тялото. Повишават работоспо-
собността и качеството на живот.

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

Знаете ли, че: 
При повечето възрастни хора, поради намаляване интензивността на живот, метаболитните 

процеси в тялото се забавят. Настъпват промени във всички органи и системи в тялото, което води до 
промяна в качеството на живот. Sanct Bernhard разработи специална формула с повишени стойности на 
витамини B, които да подпомогнат метаболитните процеси при хората над 50. Някои важни минерали и 
микро елементи също са в по-високи дози – калций (за костите), желязо (при анемия), хром (за подпома-
гане действието на инсулина и нормализиране на кръвната захар).

СУПЕР ЦЕНА
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Опаковка за   45  дни
Код: 30446    Цена: 30.00 лв.

Страдате ли от уголемяване на простатата и често уриниране?
Вече има решение – капсули с масло от медицинска тиква!

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто масло от семената на зряла медицинска тиква.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Доброкачествена хиперплазия на простатата 

(ДХП), простатит и поддържане функциите на пикочния мехур. За намаляване симптомите при 
ДХП: болка и парене по време на уриниране, трудно уриниране, възпаление на пикочните пътища. 
Подобрява мъжката сексуалност.

Действие: Това, което прави медицинската тиква от Щирия толкова специална, в сравнение 
с обикновенната, е съдържанието на голям набор от биологично активни вещества и витамини 
-  витамини А, В1, В2, В6, С, D, E и К, специфични ненаситени мастни киселини и фитостероли и 
протеини.

Доброкачествената хиперплазия на простатата е доста често срещано състояние при мъ-
жете. Симптомите започват след 40-45 годишна възраст, а почти 90% от мъжете над 64 години 
имат оплаквания, свързани с този орган. Най-честите симптоми на ДХП са: трудно започване на 
уриниране, слаба струя, чувство за недостатъчно изпразване на пикочния мехур, често уринира-
не през нощта и др. Освен това, увеличената простата и застоя на урина, са предпоставка за 
възникване на инфекции на пикочните пътища и дори рак на простатата. Съставките в маслото 
от медицинска тиква действат като инхибират (подтискат) определен хормон, ‘’виновен ‘’ за 
уголемяването на простатата. Помага за оптимизиране функциите на пикочния мехур при мъже-
те и жените.

Допълнително действие: Маслото от тиквени семки не позволява образуване на бъбречни 
камъни от калциев оксалат. С наличието на фитостероли се обяснява  понижаването на  нивата 
на холестерола и предпазването от някои видове рак. Естествен източник на цинк, което обяс-
нява ползите от него за здравето на простатата и за подобряване на мъжката сексуалност. 
Фитостеролите подпомагат и имунната система. Маслото има противовъзпалителен ефект и 
е източник на растителни антиоксиданти. Ефективно намалява възпалението, без страничните 
ефекти на противовъзпалителните лекарства.

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

Знаете ли, че ... 
Медицинската тиква е селектирана и култивирана в областта Щирия - екологично чисти райони в 

югоизточна Австрия. Точното латинско наименование на този специален сорт е Cucurbita Pepo convar 
L. Var citrullina styriaca. Познат е от преди повече от 300 години, но се отглежда само в няколко региона 
в света, поради необходимостта от специфични географски условия. Индианските племена са ги използ-
вали за лечение на бъбречни проблеми и  премахване на паразити от червата. Проучване установява, че 
семената съдържат значително количество L-триптофан – аминокиселина която е необходима, за да се 
предпазим от депресия.

Масло от тиквени семки

130 капсули

СУПЕР ЦЕНА
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Опаковка за 45 дни
Код: 30453   Цена: 50.00 лв.

Червена боровинка 

90 капсули

Здраве за отделителната система, бъбреците и уринарния тракт!
Стоп на цистита и възпаленията!

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg концентриран екстракт от червена боровинка (с 
минимум 13 mg проантоцианидини (PAC)).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми с пикочните пътища и функция-
та на бъбреците. Подпомага излъчването на пикочна киселина и разтварянето на бъбречни 
камъни. Има силен противовъзпалителен ефект срещу редица патогенни микроорганизми. 
Помага при цистит, парене и болка при уриниране.

Действие: Червената боровинка е известна отдавна с противовъзпалителния си ефект 
върху бъбреците и уринарния тракт. 

Допълнително действие: Червената боровинка е богата на биофлавоноиди и фенолни съе-
динения.  Тя служи и като диуретик, и като средство за укрепване на капилярите. Ефективно 
средство за лечение на заболявания като цистит и бъбречна литиаза, подагра и др. Екстра-
ктът е  отличен лек за инфекции на пикочните пътища. В него се съдържат проантоциани- 
вещества, които пречат на бактериите да се задържат по стените на пикочният мехур. 
Екстрактът притежава кардиотонично и хипотензивно действие. Червената боровинка, 
съдържа флавоноида кверцетин, който е с доказани противовъзпалителни и антиоксидантни 
свойства. Кверцетин е антихистамин, помагащ за облекчаване симптомите на алергия. Най-
новите данни при изследвания с екстракт от червена боровинка, показват ефективност при 
някои видове левкемия.

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

Знаете ли, че ... 
Червена боровинка е била използвана като храна и като традиционно лекарство за лечение на въз-

палителни заболявания и рани в Швеция и другите скандинавски държави. В много страни е позната като 
“Кралица на плодовете”, известна с многобройните си ползи за човешкото здраве. В Русия традицион-
ната напитка от плодовете на червената боровинка е популярна като  ‘’брусничная вода’’. В народната 
медицина, червената боровинка е известна и като тоник, помагащ за зарастването на рани, използва се 
при висока температура и като противоскорбутно средство. 

С ДОКАЗАН
ЕФЕКТ
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Опаковка за  50 дни
Код: 30452   Цена: 50.00 лв.

Храносмилателна билкова горчивка 

150 таблетки Доброто храносмилането е изключително важно, 
за да се чувстваме здрави и ползотворни! 

При тежест и болки в стомаха!
Състав: Всяка капсула съдържа 100 mg  екстракт от корен на тинтява (3 mg гентиопикрин), 

100 mg екстракт от бенедиктински трън ( Centaurea benedicta), 100 mg екстракт от корен на 
глухарче, 100 mg екстракт от цикория (Cicorium intybus).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Проблеми с храносмилането, недостатъчно 
отделяне на храносмилателни сокове, липса на апетит, тежест и болки в стомаха, лениви черва 
и др.

Действие: Съдържащите се в екстрактите на тези растения съставки (т. нар. горчиви съе-
динения) помагат за тонизиране функцията на стомаха, възбуждат апетита, засилват жлъчната 
секреция, подобряват храносмилането. Подобряват работата на отделителната система.

Допълнително действие: Съдържащото се в корените на тинтява вещество гентиопикрин е 
едно от най-мощните тонични средства за възбуждане на апетита и засилване на храносмилане-
то.  Бенедиктинският трън се  използва при загуба на апетит и лошо храносмилане, както и при 
болки в стомаха от простуда и висока температура, при стомашни инфекции и диария. Той се 
използва и като диуретик за повишаване диурезата и за стимулиране притока на кърма. Прилага 
се при преболедували и злояди деца за възбуждане на апетита, регулиране на храносмилането и 
работата на черния дроб. Екстрактът от глухарче също помага за стимулиране на апетита, но, 
освен това, има силен ефект върху отделителната система – стимулира функцията на бъбре-
ците. Цикорията помага при болки в стомаха. Използва се както другите растения, съдържащи 
горчиви съставки, за стимулиране на храносмилането - засилване на секрецията на жлъчка, сто-
машен и чревен сок и активиране перисталтиката на червата. 

Начин на употреба:  3 пъти по 1 таблетка преди всяко основно хранене.

Знаете ли, че ... 
Тинтявата освен в медицината често се използва и при приготвяне на различни напитки за подобряване 

качеството и вкуса им. Добавя се към газирани безалкохолни, като придава характерен горчив вкус. Добрите 
немски и чешки пивоварни слагат корен от тинтява в бирата.

Цикорията е била позната още на древните римляни, които са я консумирали като  салата. Тя се е счита-
ла за ценен лек в древния Египет. Смленият корен се използва и до днес като заместител на кафето, познато 
като ‘’инка’’.  Цикорията често се прилага като помощно средство при жълтеница и проблеми с далака. В 
народната медицина бенедиктинският трън е познат като ‘’пресечка’’ - пресича възпаление на черния дроб, 
болки в стомаха, помага при язва. Използван е още при жълтеница, камъни в бъбреците, улеснява излъчването 
на пикочна киселина, предизвиква изпотяване и понижава температурата при треска.

СТАРИННА НЕМСКА 
РЕЦЕПТА
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Опаковка за  35 дни
Код: 30454   Цена: 65.00 лв.

Храносмилателна билкова горчивка 

150 таблетки

Gastrocuma 

200 дражета

Успокоява парене и болка в стомаха!
При подут корем и газове!

Състав: Всяко драже съдържа: Екстракт от корен на куркума (Curcuma Longa) – 45 mg, екс-
тракт от мента (Mentha spp.) - 45 mg, екстракт от кимион (Cuminum cyminum) – 18 mg. 

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Болки в стомаха, стомашни спазми, отделяне 
на газове и подуване на корема. Използва се при проблеми с храносмилането, стимулира отделяне-
то на жлъчен сок. 

Действие: Спазмолитично (успокоява гладката мускулатура), болкоуспокояващо, противовъз-
палително, антиеметично (против повръщане), газогонно и антисептично. Подпомага отделяне-
то на жлъчката и процеса на храносмилане.

Допълнително действие: Екстрактът от куркума се използва като традиционен лек при 
различни симптоми, свързани със стомашни неразположения - възпаление, гастрит, язва. Екстра-
ктът оптимизира отделянето на стомашна киселина (влияе на Н2 рецепторите в стомашната 
лигавица) и помага за образуване на защитен слой върху лигавицата на стомаха. Някои от клинич-
ните проучвания доказват способността на куркумата да влияе върху секрецията на жлъчката 
и изпразването на жлъчния мехур. Основните съединения в куркумата са под общото название 
куркуминоиди. Те имат силен антиоксидантен и противовъзпалителен ефект. Доказано е, че 
куркуминът (основната съставка) е двоен инхибитор в метаболизма  на арахидоновата кисели-
на и възпрепятства отделянето на медиатори (фактори) на възпалението – простагландини и 
левкотриени. Това става чрез блокиране на ензимите циклооксогеназа и липоксогеназа. За разлика 
от повечето нестероидни противовъзпалителни средства, куркумата не дразни стомаха, дори 
напротив. С това се обяснява противовъзпалителният ефект. Ментата има газогонно, противо-
възпалително и най-вече спазмолитично и  антиеметично действие. Успокоява ‘’нервен стомах’’. 
Стомашното разстройство често се дължи на мускулни спазми в стомашно-чревния тракт, ко-
ито причиняват дискомфорт и болка. Химичните вещества, съдържащи се в ментата, отпускат 
тези мускули. Помагат за премахване позивите за повръщане. Кимионът е полезен при нарушения 
в храносмилането, активира слюнчените жлези. 

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 2-3 дражета.

Знаете ли, че ... 
В световен мащаб все повече нарастват оплакванията, свързани с лошо храносмилане. Има три типа 

проблеми с храносмилането. При първия причината е от нарушение в храносмилателната система. Вторият 
вид се дължи на лошо храносмилане поради консумация на нетрадиционни храни (например при пътуване в 
чужбина) и трети тип, когато човек има вродена непоносимост към конкретна храна. Полезните свойства на 
куркумата са познати от хиляди години в Индия. Тя е и основният производител в световен мащаб. Използва 
се още като подправка в индийското къри и като мощен антиоксидант, съдействащ за запазване свежестта 
на храната. В китайската медицина куркумата се смята за билка, която подсилва кръвта.

100% ЕФЕКТИВНА
ФОРМУЛА
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Опаковка за  30 дни
Код: 30455   Цена: 39.00 лв.

Артишок и Папая

160 таблетки

Нека да изпитваме отново радостта от храната!
Не на газовете и подутия корем!

Състав: Всяка таблетка съдържа 200 mg концентрат от артишок (5 mg цинарин),  200 mg 
екстракт от папая.

Sanct Bernhard препоръчва за: Подкрепа на храносмилателната функция.
Действие: Съдържа папаин, който подпомага смилането на храни богати на белтъци като: 

месо, яйца, млечни продукти, ядки и др. Екстрактът от артишок действа холерично, жлъчогонно, 
детоксикиращо, диуретично и  хепатопротективно.

Допълнително действие: Папаята намалява риска от чернодробни заболявания. Поради това 
се използва и с лечебна цел за изхвърляне на отровите от организма, подобряване на храносми-
лането, при вирусни хепатити и др. Папаин е протеолитичен ензим (разграждащ белтъците), 
който се извлича от папаята. Помага при лечение на язви, намалява отоците, сваля високата 
температура и подпомага заздравяването на рани след операция. Папаята притежава антиби-
отично действие. Изследвания са разкрили, че екстракти от плодовете са активни срещу грам 
положителни бактерии.  Папаинът също е помощно средство при лечение на артрит, запек, 
аменорея, кожни болести и обща слабост. Екстрактът от артишок подпомага образуването 
на жлъчен сок, предотвратява застоя на жлъчка в жлъчните пътища и засилва отделянето на 
панкреатични ензими. Подпомага при диспептични проблеми - газове в червата и подуване на 
корема, позиви за гадене и повръщане след нахранване, непоносимост към мазнини, проблеми с 
апетита и др. Действа хепатопротективно (детоксикиращ ефект) и стимулира разграждане на 
мазнините, натрупващи се в черния дроб. Има профилактичен ефект против образуване на камъ-
ни в жлъчката. Помага още за намаляване на холестерола и пикочната киселина (при подагра). 
       Начин на употреба: 3 пъти на ден по 2 таблетки преди хранене с вода. 

Знаете ли, че ... 
Папаята е тропически храст, виреещ в райони на Централна и Южна Америка, Африка и Югоизточна Азия. 

Познат е под различни наименования - често е наричан “пъпешово дърво” или “фрута бомба”,  но като най-упо-
требявано се е наложило карибското му название “papaya”, тъй като за пръв път европейците откриват този 
плод именно на Карибите. Самият Христофор Колумб я нарича “Плодът на ангелите”. Екстрактът от папая и 
по-конкретно папаинът има и много други практически приложения. Той се използва за избистряне на бира, за 
третиране на вълна и коприна преди боядисване и като добавка при производството на гумени изделия. Той също 
се използва и като съставка в пасти за зъби, козметиката и някои фармацевтични продукти. Артишок (Cynara 
scolymus L.) е познат още на древните египтяни, гърци и римляни. Там растението е ценено като деликатес, с 
характерен и специфичен вкус. От тогава датират и първите сведения за използването му в медицината, като 
средство против болки в корема и черния дроб. Някои домашни антидоти (противоотрови) включват в състава 
си артишок, поради факта, че този растителен вид предпазва черния дроб от отровните реакции на някои 
токсини. В народната медицина на страните от Южна Америка, артишокът влиза в състава на препарати за ле-
чение на черния дроб и жлъчния мехур, болести както диабет, хиперхолестеролемия, хипертония, анемия, диария, 
повишена температура, язви и подагра.

100% ЕСТЕСТВЕНИ 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ 

ЕНЗИМИ

12



h
e
a
lt
h

Опаковка за 60  дни
Код: 30463   Цена: 39.00 лв.

Minesan - Алкално - минерални таблетки 

250 таблетки
За регулиране на киселинно - алкалния баланс!

За жизнена активност и дълголетие!
Състав: Всяка таблетка съдържа калциев карбонат (110 mg чист калций), натриев хидрогенкарбо-

нат (86 mg – натрий), екстракт от лайка, екстракт от маточина.  
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: нарушаване на киселинно-алкалния баланс в орга-

низма, хиперацидитет (прекалено отделяне на стомашна киселина), ацидоза (състояние, при което 
възниква дисбаланс в биохимията на организма и се наблюдава прекалено подкисляване на телесните 
течности и най-вече на кръвта).  

Действие: Хранителна добавка с важни минерали и билки за стомаха, която се грижи за един 
оптимален киселинно-алкален баланс. Натриевият хидрогенкарбонат и калциевият карбонат, пома-
гат на стомаха да намали излишъка от киселини. От друга страна калциевите и натриевите йони 
са едни от най-важните фактори, участващи в буферните системи на организма за поддържане на 
относително постоянно pH в телесните течности. Недостига на тези йони води до нарушаване на 
този баланс. Освен това при хиперацидитет, екстрактите от лайка и маточина имат успокояващ и 
спазмолитичен ефект върху стомаха. Маточината проявява и газогонно действие при функционални 
смущения на червата.  

Допълнително действие: Ацидозата (повишена киселинност на телесните течности) е състоя-
ние на организма, при което се нарушават функциите на почти всички органи и системи в тялото. 
Симптомите са : учестено дишане, безсъние, задръжка на течностти, хлътнали очи, главоболие,  
ниско кръвно налягане, сухи, твърди и неприятно миришещи изпражнения, придружени с усещане за 
парене в областта на ануса, редуващи се диария и запек, затруднение при преглъщане, парене на 
устата и/или под езика, чувствителност на зъбите, подуване на езика или небцето. Ацидозата може 
да е свързана с белите дробове и нарушен дихателен процес, също и с диабет, бъбречна недостатъч-
ност, заболявания на черния дроб и надбъбречните жлези, стрес, страх, висока температура и др.  

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

Знаете ли, че ...
Киселинността и алкалността се измерват според скалата на pH (потенциал на водорода). Водата с pH 7,0 

се счита за неутрална – нито кисела, нито алкална. Течности с pH под 7,0 са кисели, а над 7,0 – алкални. Идеал-
ният pH интервал за телесните течности в човешкия организъм е 7,35-7,45 (pH на кръвта – 7,365). Стойности 
извън този интервал се считат за нарушение в киселинно-алкалното равновесие, което може да доведе до много 
тежки последствия и влошаване здравето на човек. Тест за имерване на pH може да се направи със специални 
лакмусови лентички. Основно правило за поддържане на pH равновесието е да се приемат 20% подкисляващи и 
80% алкализиращи храни. Какви приемате Вие, преценете сами. Подкисляващи: алкохол, безалкохолни напитки, боб, 
брашно, тестени изделия, захар и захарни изделия, кетчуп, кисело зеле, месо, мляко, какао, кафе, оцет, риба, сливи, 
чай, яйца; аспиринът, тютюнът и повечето лекарства подкисляват организма. Алкализиращи: авокадо, кълнове, лук, 
мед, гъби, пресни зеленчуци, пресни плодове (включително цитрусови – противно на логиката имат алкализиращ 

ефект), соеви продукти, стафиди, царевица, хрян.

ХИТ В ЕВРОПА
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Опаковка за  45  дни
Код: 30437    Цена: 30.00 лв.

Flax Oil - Омега 3 - 6 - 9 Ленено масло 

180 капсули

Здрави, красиви и във форма!
Масло от лен, отглеждан за медицински цели в 

контролирани биологични райони!

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто студено пресвано ленено масло.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: повишен холестерол, хипертония, артрит, 

астма, проблеми със сърдечно-съдовата система и наднормено тегло, както и за здрави 
кости, стави, кожа, нокти, коса.

Действие: В своята дейност човешкият организъм се нуждае от някои особено важни 
есенциални (незаменими) аминокиселини, които не могат да се синтезират в организма. 
Такива са алфа-линоленовата (омега-3), линоловата (омега-6), олеиновата (омега-9). Полинена-
ситените мастни киселини в лененото масло имат изключително важно значение за клетъч-
ните мембрани, подобряват състоянието на сърдечно-съдовата система, предпазват от 
развитие на атеросклероза и исхемична болест на сърцето.

Допълнително действие: Мастните киселини подпомагат усвояването на калция и 
магнезия - особено важни за изграждане на костната структура, подпомагат възстановя-
ването при чревни инфекции, проблеми в черния дроб и бъбреците. Проявяват специфичен 
антиоксидантен ефект и предпазват от ракови заболявания. Особено ценни са за поддържа-
не на добрия вид и еластичността на кожата, здравината на ноктите и косата. Полинена-
ситените мастни киселини увеличават устойчивостта към инфекции и засилват имунната 
система на организма. Лененото масло е много ефективно в борбата с наднорменото тегло 
и затлъстяването. 

Начин на употреба: 2-3 пъти на ден х 2 капсули по време на хранене се поглъщат с теч-
ност. Деца под 12 години 2- 3 пъти на ден х 1 капсула. Препоръчително е приемът да е поне 4 
седмици.

Знаете ли, че ...
Чистото ленено масло (Linum usitatissimum) се състои от 90% полиненаситени мастни киселини, 

като повече от 55% от тях е алфа- линоленовата (омега 3). Маслото от лен на Sanct Bernhard се получа-
ва чрез щадяща технология на студено пресоване за съхраняване на цялата му биологична активност, а 
с добавката на Витамн Е се гарантира защитата от окислителни деструктивни процеси. 

СУПЕР ЦЕНА И 
КАЧЕСТВО

14



h
e
a
lt
h

Опаковка за  50 дни
Код: 30450   Цена: 90.00 лв.

Омега 7 -  Масло от облепиха

100 капсули

Супер формула - истински извор на сили и здраве за 
стомашно-чревния тракт, имунната система и 

регенеративните функции на организма! 

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто масло от облепиха (Hippophae 
rhamnoides L.)

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: язвена болест на стомаха и двана-
десетопръстника, 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. 

Действие: Притежава регенеративно, общоукрепващо, имуностимулиращо, антиок-
сидантно, антирадиационно, противотуморно действие. 

Допълнително действие: Подобрява метаболизма и забавя процесите на старее-
не. Понижава риска от  тромботични, атеросклеротични заболявания и проблеми на 
сърдечно-съдовата система, поради мощно антиоксидантно действие, като наред с 
това неутрализира свободните радикали, увреждащи клетъчните мембрани. Препят-
ства развитието на старческа катаракта, подпомага зрението във всички възрасти. 
Подобрява имунитета и потентността. Мощен източник на провитамин А и витамин 
Е, особено подходящ преди и след лъчетерапия. 

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

Знаете ли, че ...
Маслото от Облепиха е един от най-богатите източници на природни витамини и биологично 

активни вещества: съдържа високи концентрации на витамини А, Е, С, В1, В2, В4, В6, В9, фолиева и 
никотинова киселини; каротеноиди, фосфолипиди, стероли, натрий, магнезий, желязо, манган и други 
микроелементи. По съдържание на витамин А и Е маслото от семената на облепиха превъзхожда 
всички плодове и зеленчуци. 

В Русия използването на облепихата е свързано освен с традициите на народната медицина и 
с търсене на ефективен начин за защита на човешката клетка от израждане при радиацията. 

ХИТ В 
ГЕРМАНИЯ
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Опаковка за  55 дни
Код: 30448    Цена: 37.00 лв.

Бирена мая + Витамини

500 таблетки
За красотата отвътре и отвън!

Състав: Всяка таблетка съдържа 500 mg бирена мая на прах (91.7%) (Saccharomyces 
Cerevisiae),  Магнезий 11 mg, Никотинамид 2,05 mg, Витамин В1 0,75 mg, Витамин В2 
0,21 mg, Фолиева киселина 7,5  mg

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: акне, слаб косъм, пърхот, чупливи но-
кти, екземи и дерматити. Повлиява благоприятно обмяната на веществата в организма. 

Действие: Бирената мая е позната от дълги времена като природен източник на 
витамини от група В и минералите хром, цинк и селен. Бирената мая съдържа и важни 
аминокиселини за здравето на кожата и косата.

Допълнително действие: Клетките на дрождите наподобяват „био склад“ за ценни 
B-витамини, минерали, аминокиселини, микроелементи, които са от съществено значение 
за красива и чиста кожа, както и за блестяща коса и здрави нокти. Това са първите 
съществени ефекти, които се наблюдават след приемането на бирената мая. Особено е 
подходяща при акне от различен произход. Действа добре и при извършване на дейности, 
свързани с физическа,  психическа и умствена умора. Бирената мая се приема при възпа-
ления на червата и анемия. Богатото съдържание на аминокиселини стимулира имунната 
система за възстановяване след химиотерапия. Подобрява метаболизма. Помага да се 
чувствате енергични и витални.

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 3 таблетки. 

Знаете ли, че ... 
Бирената мая се получава от един вид едноклетъчни гъби (дрожди), наречени Saccharomyces 

Cerevisiae и се използва при производството на бира. Тя се явява вторичен продукт на бирената 
индустрия. Използваните дрожди абсорбират витамини, минерали и хранителни вещества от хмела 
и ечемика, използвани в пивоварния процес. Така получената мая се изсушава (не се препоръчва дро-
ждите да се приемат живи) и се таблетира. Бирената мая е богат източник на минерали - особено 
на хром, който помага на организма да поддържа нормални нива на кръвната захар. Витаминното 
богатство в бирената мая е от значение за метаболитните процеси в тялото. Участват в раз-
граждането на въглехидратите, мазнините и протеините, които осигуряват енергия на организма. 
Те също така подпомагат нервната система, поддържат мускулите, кожата, косата, очите и др. 
Няколко проучвания показват, че бирената мая може да спомогне за намаляване на LDL (“лош”) холес-
терола в кръвта и за повишаване на HDL (“добър”) холестерол. Намалява риска от рак на кожата.

ТРАДИЦИЯ И 
КАЧЕСТВО
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Опаковка за 100 дни
Код: 30439    Цена: 58.50 лв.

Капсули за красота

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

Състав: Всяка капсула съдържа 300 mg  масло от вечерна роза,  60 mg  витамин С, 25 
mg екстракт от просо, 10 mg  витамин Е, 1,4 mg витамин В1, 1,6 mg витамин В2, 2 mg 
витамин В6, 18 mg никотинамид, 6 mg пантотенова киселина, 200 μg фолиева киселина, 
1,5 μg витамин В12, 1,5 mg  бета-каротен, 225 μg биотин.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: косопад от различен произход, 
изтощена коса, дегенеративни промени, свързани със структурата на косъма (тънка, 
изтощена, без блясък), увреждания на косъма от слънчева светлина, чупливи нокти, бели 
петна по ноктите (левконихия) и др. Препоръчва се за поддържане нормалната структу-
ра на кожата. За здрава, еластична, гладка, чувствена, изящна кожа.

Действие: Съдържащото се в капсулите за красота на Sanct Bernhard масло от 
вечерна роза, помага за регулиране на редица процеси в човешкото тяло. Те са свърза-
ни с правилно балансиране на хормоните, подобряване на метаболизма и засилване на 
регенеративните процеси. Екстрактът от просо е богат на хранителни вещества и 
провитамини, които осигуряват еластичност на кожата, блясък на косъма и здравина 
на ноктите. 

Допълнително действие: Витамините са важна част от възстановяването на из-
тощения организъм. Тези от група В имат пряко участие в оформянето, регенерацията 
и растежа на косъма и ноктите. Те предпазват косата от изсушаване и други външни 
фактори. Активират обменните процеси в корена на косъма и основата на ноктите. 
Помагат за синтеза на кератин (структурен протеин, участващ в изграждането на 
косъма и ноктите). Витамин Е, като силен антиоксидант, подпомага микроциркулация-
та в тъканите и подобрява тяхното изхранване.

Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1 капсула с малко течност. Препоръчва се 
редовна  употреба за по-дълъг период. 

Знаете ли, че ... 
Състоянието на кожата, косата и ноктите е показателно за начина на живот, който водим и за 

това как се отнасяме към самите себе си. Проблемите могат да възникнат в резултат от нервно 
напрежение, стрес, преболедуване, хормонални проблеми, външни фактори (слънце, вятър), използване 
на некачествени козметични средства и др. В основата на всички проблеми обаче стои неправилното 
хранене и недостига на основни градивни вещества и витамини. Когато се появят проблемите –  из-
тънени, сухи и лесно падащи косми, бели петна по ноктите (левконихия), прекалено мазна или суха кожа, 
сме длъжни да вземем мерки. Продуктът на  Sanct Bernhard  ‘’Капсули за красота’’ е отлично средство за 
избор, съчетаващ масло от вечерна роза и набор от правилно подбрани витамини. 

СВЕТОВЕН ХИТ
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Опаковка за 50 дни
Код: 30440   Цена: 39.00 лв.

Масло от черен дроб на треска

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

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg масло от черен дроб на риба треска, от които 
над 80% ненаситени мастни киселини. Съдържа още витамин А и витамин D.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Лечение на заболявания на костите и 
ставите, зрителни нарушения, заболявания на кожата и лигавиците. За активиране на имун-
ната система. Прилага се за профилактика на сърдечно-съдовата система, за намаляване на 
холестерола и затлъстяването, при депресивни състояния по време на бременност и след 
раждане. 

Действие: Маслото от черен дроб на треска съдържа две от най-важните ненаситени 
мастни киселини DHA (докозахексаенова киселина)  и EPА (ейкозапентаенова киселина), както 
и естествени форми на витамини А и Д. DHA е мастна киселина, която е от съществено 
значение за здравето на нервната система и очите. EPА е полезна за сърдечно-съдовата сис-
тема, намалява възпалителните процеси в организма. Тези противовъзпалителни свойства 
правят EPА особено полезна за хората, които страдат от артрит. Витамин А е необходим 
за зрението и за здрава кожа, както и за заздравяване на лигавиците, включително лигавица-
та на храносмилателния тракт. 

Допълнително действие: Витамин D е от съществено значение за поддържането на здра-
ви кости и зъби. Подпомага имунната система и намалява риска от развитие на автоимунни 
заболявания. Витамин D е необходим за поддържане на нормално кръвно налягане. Послед-
ните изследвания посочват значението на DHA като фактор за овладяване на депресивни 
състояния. За бременните и кърмещи жени е задължително да приемат с храната DHA,  за да 
подкрепят правилното развитие на нервната система на бебето.

Начин на употреба: 2 - 3 пъти на ден по 2 капсули непосредствено преди храна, за да се 

улесни оптималното усвояване. Подходящ за деца, бременни и кърмещи.

Знаете ли, че ...  
Начинът, по който се събира и съхранява маслото от черен дроб на треска, е изключително важен 

за получаването на висококачествен продукт и за запазване на ценните предимства на полиненасите-
ните киселини и витамините. В продуктът на Sanct Bernhard се използват само риби, уловени в чисти 
арктически води. Тези студени океански води съдържат хранителни вещества, идеални за растежа на 
здрави трески. Маслото от черния дроб на рибите се извлича максимално бързо. Това е важен момент, 
тъй като, за да се запази качеството и да се предпази от гранясване, се използва технология на безкис-
лородно извличане, съхранение и пълнене в капсули. В крайна сметка готовият продукт съдържа пречис-
тено масло от черен дроб на треска, богато на хранителни вещества и естествени антиоксиданти.

СВЕТОВЕН ХИТ
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Опаковка за  20 дни
Код: 30451    Цена: 65.00 лв.

Lactro Pro - Пробиотик

100 капсули
За здравословна чревна флора и истински комфорт!

Състав: Всяка капсула съдържа 3 млрд. живи млечнокисели бактерии (Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. 
bulgaricus).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: нарушена микрофлора в храносмилателния 
тракт, хранителни алергии, храносмилателни разстройства от различен произход, гнилост-
ни процеси в червата и стомаха, след лечение с антииботици, срив в имунната система. 

Действие: Пробиотиците са живи микробиални хранителни добавки. Те запазват сво-
ята жизненост дълго време и оцеляват при преминаване през стомаха и тънките черва. 
Подпомагат цялостното храносмилане и подтискат прекомерното размножаване на “лоши”, 
болестотворни микроорганизми в храносмилателната система. Подобряват смилаемостта 
на млечни продукти и други протеини, възстановяват нормалната чревна микрофлора.   
      Допълнително действие: Пробиотичните бактерии оказват цялостно благотворно 
въздействие върху организма, като директно се колонизират върху чревната лигавица и 
започват да произвеждат жизненоважни ензими, витамини, аминокиселини и други клетъч-
ни биопродукти. Здравословните им ефекти са изключително разнообразни - стимулиране 
функцията на имунната система и създаване устойчивост спрямо вътрешните болестот-
ворни причинители; противотуморна и противоракова активност; намаляване токсичната 
активност на другите вредни бактериални щамове; антисклеротичен  ефект и асимилация 
на лошия холестерол; антихипертензивен ефект; възпрепятстване на чревни, пикочо-полови 
и други инфекции; противодействие спрямо Helicobacter pylory, противоалергичен ефект; 
спомагателен ефект при усвояване на хранителните вещества и облекчаване на чернодроб-
ната функция.

 Начин на употреба: 3 пъти дневно х 2 капсули преди хранене се поглъщат с вода. 
След продължителна употреба 3 пъти дневно х 1 капсула  е достатъчно. 

Знаете ли, че ...
Един от основните проблеми на хората в древността е бил генетично заложената им непоноси-

мост към млякото на домашните животни - нямали ген, който да отговаря за производството на ензима 
лактаза, разграждащ млечната захар. Преди векове тракийският народ случайно открива нов начин 
за ферментация на млякото на домашните животни, който го прави годно за консумация от хората. 
Днес вече се знае, че това се дължи на млечнокиселите бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus 
thermophilus, които синтезират този ензим. В началото на 20-ти век д-р Стамен Григоров открива 
в планинските райони на България уникалната бактерия, известна и до днес под името „Lactobacillus 
bulgaricus”. Заслугата за името й е на руския учен д-р Иля Мечников. Той я нарича така в чест на дълго-
летните и здрави българи, отгледани с киселото мляко. Това е единственият пробиотик, носещ името 
на определен народ и географска територия. Според СЗО (Световната здравна организация) най-дълго 
живеят японците. Проучвания на компания производител на българско кисело мляко в Япония показва, че 
всеки ден около 24 милиона японци консумират около 200 000 тона българско кисело мляко.

 

ТАЙНАТА НА 
ДЪЛГОЛЕТИЕТО
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Код: 30460   Цена: 90.00 лв.

Имунокомплекс Sanct Bernhard

30 x 20 ml

Състав: 1. Всеки флакон с ‘’бяла капачка’’ съдържа: Протеини – 
80 mg, Въглехидрати – 3,4 g (портокалов сок концентрат, пюре от 
манго и мед), Витамин С - 500 mg, Витамин В6 - 2,0 mg, Цинк - 15 
mg, Хром - 50 μg. 

2. Всеки флакон със ‘’синя капачка’’ съдържа: Протеини – 80 mg, 
Въглехидрати – 2,5 g (портокалов сок концентрат, пюре от манго 
и мед), Коензим Q10 – 100 mg,  Витамин Е - 100 mg, Витамин А - 750 
μg, Витамин D3 - 20,0 μg. 

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Грип, настинки, 
за възстановяване след преболедуване. За подкрепа на имунната 
система. 

 Действие: Хранителна добавка в подкрепа на имунната 
система за хора от всякаква възраст, особено подходяща 
за бременни жени, кърмачки, спортисти и възрастни хора. 
Съчетание от основните витамини и минерали, имащи 
отношение към имунитета +  Коензим Q10 и пчелен мед.

Допълнително действие: Витамин С или аскорбинова 
киселина е мощен вътреклетъчен  антиоксидант, който блокира 
действието на свободните радикали. Той също така увеличава 
нивата на интерферон и антитела, отговорни за антивирусната 
и антибактериалната защита. Този имуностимулиращ ефект 
води до подобряване на съпротивата срещу инфекции. Витамин С 
може да намали продължителността на настинките и тежестта 
на симптомите - кихане, кашляне, течащ нос, намаляване на 

нивата на хистамин (предизвиква възпаление на тъканите). Витамин Е - важен антиоксидант и 
имуностимулант, стимулира производството на естествени клетки-убийци - тези, които търсят и 
унищожават микробите. Ниските нива на витамин Е са основна причина за спада на имунния отговор, 
който се наблюдава при стареене. Витамин Е предпазва клетките от увреждане, като подтиска 
окислението на липидите (мазнините) и образуването на свободните радикали.

Витамин А повишава броя на естествените ‘’клетки-убийци’’ и помощните Т-клетки по време 
на инфекции. Той предпазва също от рак, като стимулира имунните клетки, наречени макрофаги, за 
производство и отделяне на тумор-некротичен фактор (фактор на имунната система). Витамин А е и 
мощен антиоксидант. Подпомага нормалното функциониране на имунната система и заздравяването 
на рани. Успешно облекчава симптомите на настинка и способства за бързо оздравяване. 

САМО ЗА
ЦЕНИТЕЛИ

100% ефективна специална формула!
Здрави и силни през зимните месеци и в 

периодите на грип и настинки!
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Цинкът е ценен минерал и увеличава производството на бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите. Също така 
повишава клетките убийци и стимулира отделянето на антитела, особено важно за по-възрастни хора, при  които често 
има недостиг на цинк и, чиято имунна система отслабва с възрастта. Този микроелемент има широко въздействие върху 
основните медиатори на имунитета, като и на някои ензими, пептиди и цитокини, с което се обяснява изключителното 
значение на цинка за  клетъчното активиране на имунокомпетентните клетки, пролиферацията (увеличаване броя на 
клетките) и апоптозата (саморазрушаването на увредените клетки). От всички витамини, витамин В6 е с най-важна роля 
за развитието и поддържането на здрава имунна система. Той също е важно условие за усвояването на цинк и е неразделна 
част от транспорта на селен в организма. Хромът е от съществено значение в процеса на промяна на имунния отговор от 
имуносупресивно към имуностимулиращо. Той въздейства върху Т и В-лимфоцитите, макрофагите и продукцията на цитокини. 
Витамин D укрепва имунната система. Той води борба срещу инфекциите чрез активиране на Т-клетките (важна част 
от имунната система). Датски учени открили, че Т-клетките не предприемат действия за унищожаване на нахлуващите 
микроби, без наличието на Витамин D в кръвта. Това позволява да се развиват инфекции при хората с ниски серумни нива на 
витамин D. Не на последно място е и ролята на Коензим Q10 в тази уникална комбинация на  Sanct Bernhard. Както е известно 
Q10 има решаваща роля за клетъчната обмяна. Участва в производството и преобразуването на енергията в клетките и 
снабдяването на тъканите с кислород. А, за да функционира имунната ни система, се нуждае от енергия. Всеки знае, че по 
време на инфекция организма се нуждае от още повече енергия, за да се справи с болестта. В този период, тялото изисква и 
изразходва многократно по-високи дози Коензим Q10 от наличното в клетките.

Начин на употреба: от понеделник до петък се изпива по 1 (един) флакон с ‘’бяла капачка’’на ден, събота и неделя по 1/2 
(половин) флакон със ‘’синя капачка’’ на ден. 

Знаете ли, че ... 
Витамин С е с основна роля за здравето на хората. Всички животни и хора не разполагат с необходимия ензим L-гулано гама-лактон 

оксидаза, който е необходим  за синтеза на витамин С от глюкоза. За това трябва да го приемаме в готова форма от външни източници. 
Той предпазва сърцето и кръвоносните съдове. Действа като антиоксидант – защитава клетките от свободните радикали. При дефицит 
на  витамин С може да се получи скорбут. Това е състояние, което включва: кървене на венците, петехии, екземи, хеморагия, нарушена 
способност за заздравяване на рани, сухота в очите и устата, ставни изливи, мускулна слабост, болки в мускулите, умора, анемия, анорексия, 
депресия, бъбречни заболявания и др.  Витамин С играе важна роля във формирането на съединителната тъкан, участваща във всички органи 

и системи на тялото. 
Добре известно е, че цинкът е важен микроелемент, влияе на растежа и върху развитието и целостта на 

имунната система. За кърмачета и малки деца има доказателства, че цинкът може да намали честотата на острите 
респираторни инфекции. 

Витамин B6 е водно-разтворим витамин, обединяващ 3 различни съединения: пиридоксин, пиридоксал и пиридоксамин. 
Много жени използват витамин B6 за облекчаване на ПМС. Хромът е съставка, необходима за активиране действието на 
инсулина в тъканите, така че тялото да може да използва глюкозата по предназначение. Според изследвания на експерти 
има сериозен недостиг на витамин D, който е от жизненоважно значение за здрава имунна система. Ролята на витамин D 
в имунния отговор е предпоставка за бъдещото разработване на ваксини и при трансплантацията на органи.
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Опаковка за 40 дни
Код: 30456    Цена: 55.00 лв.

Див чесън плюс селен

240 капсули
Супер формула за здрава сърдечно-съдова и имунна система!

При високо кръвно налягане!

Състав: Всяка капсула съдържа чист сух екстракт от див чесън (300 mg) и селен (10 μg).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми на сърдечно-съдовата система, при 
бактериални и чревни инфекции, понижен имунитет, при високо кръвно налягане и високи стойно-
сти на серумния холестерол, инфекциозни заболявания на горните дихателни пътища, проблеми в 
белите дробове, при отравяне с тежки метали.  

Действие: Дивият чесън (левурда) подкрепя функционалното състояние на имунната система, 
притежава противобактериално и противогъбично действие, активира сърдечната дейност, нор-
мализира артериалното налягане и нивата на холестерола в кръвта, намалява риска от инфаркт.

Допълнително действие: Дивият чесън е известен с противосклеротичния си и подобряващ 
кръвообръщението ефект. Прилага се като полезно средство за предотвратяването на вътре-
съдовото кръвосъсирване и за профилактика на съдовата система от атеросклероза. Наред с 
това стимулира двигателната и секреторна активност на жлъчката и стомашно-чревния тракт, 
нормализира артериалното налягане. Селенът е кофактор на ензима глутатион-пероксидаза, който 
участва във вътреклетъчни реакции за обезвреждане на свободни радикали. Той е изключително 
важен фрагмент от вътрешната антиоксидантна система на организма, която неутрализира 
излишните свободни радикали. Той участва в процесите на детоксикация и е полезен при отравяне 
с тежки метали (олово, кадмий и живак), радиация и други токсични фактори. Стимулира имунната 
система и в частност образуването на защитни антитела. Недостигът на селен увеличава риска 
от злокачествена дегенерация на клетките, а допълнителният му внос предпазва от рак на гърда-
та и дебелото черво.

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

Знаете ли, че ... 
Здравословните качества на чесъна са описани в не един древноегипетски ръкопис и барелеф. Сред неверо-

ятната колекция от храни, погребани заедно с момчето-цар Тутанкамон, имало и няколко глави чесън - вероятно 
с цел да го пазят по пътя му към задгробния живот.  Популярното и до днес средство срещу простуда – чесън 
и мед – е измислено в Египет. Смятало се е, че „демонът на простудатата“ се бои от чесъна и изчезва при 
появата му.  

За силата на чесъна се говори и в летописите на Китай, Финикия, Древна Гърция, Римската империя. През 
Средновековието е изключително популярно средство за предпазване от епидемии. Дори Шекспир го спомена 
нееднократно в своите пиеси. През Първата световна война чесънът се използвал от руснаците като лек сре-
щу гангрената. Счукан чесън се разстилал върху импровизирана превръзка от торфен мъх и се поставял направо 
върху раната. Това се оказало толкова ефикасно, че през Втората световна война започнали да наричат чесъна 
“руския пеницилин”.

Дивият чесън съдържа повече биоактивни и лесно усвоими серни съединения от обикновения чесън 
и поради това в по-висока степен намалява риска от възникване на бактериални и гъбични инфекции в 
организма.

СВЕТОВЕН ХИТ
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Опаковка за  60 дни
Код: 30465    Цена: 68.00 лв.

Капсули за подобряване на слуха

120 капсули
Супер формула за засилване и запазване на слуха!

Състав: Всяка капсула съдържа витамин С – 125 mg, L-карнитин – 100 mg, магнезий 
– 125 mg, витамин Е – 12,5 mg, цинк – 3,7 mg, фолиева киселина – 100 μg, селен – 17,5 μg, 
витамин В12 – 0,25 μg. 

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: намаляване на слуха, свързано с 
нормалния процес на стареене на организма.

Действие: Слухът е едно от най-важните човешки сетива. За повечето хора 
между 50-та и 60-та година обаче, започва постепенно намаляване на слуха. Причината 
за това влошаване  обикновено е естественият процес на остаряване, който засяга 
вътрешното ухо и неговите сетивни клетки. Според последните изследвания на уче-
ните  някои хранителни микроелементи като цинк, фолиева киселина, селен и витамин 
В12 могат да намалят или ограничат последиците от напредването на възрастта, 
свързани с ограничаване на слуха.  

Допълнително действие: Процесът, който наричаме стареене, фактически не е 
нищо повече от непрекъснато повишаващо се натрупване на промени, предизвикани 
или съдействани от присъствието на свободни радикали. Витамините С и Е са мощни 
антиоксиданти, които защитават организма от свободните радикали, а L-карнити-
нът и магнезият са жизнено важни за активирането и доставянето на енергия до 
клетките, за да може вътрешното ухо да извършва нормално своите функции.

Начин на употреба:  2 пъти на ден х 1 капсули с вода.

Знаете ли, че ...
Значителен брой от здравните проблеми, които стоят пред хората на възраст над 60 

години, могат да бъдат приписани на недостига на хранителни вещества в организма. При много 
възрастни хора се наблюдават симптоми на малабсорбция (затрудненото абсорбиране на храни-
телни вещества, витамини и минерали от лигавицата на стомаха и червата). 

Недостигът на витамин В12 е особено изразен проблем. Загубата му може да доведе до 
развитие на неврологични симптоми, като изтръпване на тялото, невъзможност за координиране 
на движенията и мускулите, загуба на равновесие, памет и слух, дезориентация и психически 
заболявания. 

ХИТ В ЕВРОПА
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Опаковка за  35 дни
Код: 30438   Цена: 69.00 лв.

Амино - комплекс

200 капсули
Структурни елементи за изграждане и 

възстановяване на тялото!

Състав: Всяка капсула съдържа амино киселинен комплекс: Изолевцин 24,4 mg, Левцин 38,2 
mg, Лизин 29,0 mg, Метионин 9,7 mg, Цистин, 6.7 m, Фенилаланин 22,7 mg, Tирозин 21,0 mg, 
Треонин 22,7 mg, Триптофан 5,5 mg, Валин 27,7 mg, Аргинин 22,3 mg,  Хистидин 8,8 mg, Аланин 
20,2 mg, Аспаргинова киселина 45,4 mg, Глутаминова киселина 46,6 mg, Глицин 25,6 mg, Пролин 
19.3 mg, Серин 23,9 mg. 

Sanct Bernhard препоръчва за: Възстановяване по време и след тежко заболяване. Особе-
но подходящ за подрастващи, активни спортисти и възрастни хора.

Действие: Амино-комплекс капсули на Sanct Bernhard представлява смес от картофен и 
яйчен протеин с висока биологична стойност. В състава се съдържат и 8-те незаменими за 
възрастен човек аминокиселини, които задължително трябва да се набавят чрез храната. 

Допълнително действие: Основните структурни единици на протеините са аминокисе-
лините. Почти всички биологични процеси, извършващи се в тялото, протичат с участието 
на протеини (белтъци). Протеините участват в изграждането на всички тъкани, органи и 
системи в тялото. Те са особено необходими за тъканите, които се възобновяват непре-
къснато (кожа, коса, нокти, лигавиците и др.).  Аминокиселините спомагат за възстановява-
нето на организма след заболяване, нервно напрежение, стрес, тежка физическа и психиче-
ска работа. Особено подходящи са за подрастващи, спортисти и възрастни хора. 
Амино-комплекс капсули осигурява високо качество на живот без холестерол.

Важно е да се спомене, че усвояването на аминокиселините става с участието на 
витамините и минералите. Затова приема на ‘’Амино-комплекс капсули’’ може да се съчетае 
със ‘’Мултивитамини и минерали A-Z ‘’на Sanct Bernhard. 
       Начин на употреба: 3 пъти на ден по 2 капсули.

Знаете ли, че ... 
За да се прояви ефектът на обикновените протеини, е нужно време те да се усвоят и преработят, 

докато използването на чисти аминокиселини в свободен вид не изисква време, и те могат да се усво-
ят бързо и лесно от организма. Изграждането на мускулите започва веднага, тъй като строителният 
материал е налице в готов вид. Затова аминокиселинните препарати имат по-силен и ясно изразен 
ефект от протеиновите концентрати на прах. Човешките белтъци се изграждат от 20 вида аминоки-
селини. От тях 8 са незаменими (есенциални), кооето означава, че човек не може да ги произведе сам, а 
трябва да ги набавя чрез храната. Затова е важно да се храним разнообразно. Ако в храната не се съ-
държа пълния комплекс с аминокиселини, то те се използват от организма за енергия или се натрупват 
под формата на мазнини. Липсата на достатъчно аминокиселини в храната води до: изтощение, загуба 
на мускулна тъкан, липса на енергия и жизненост.

НЕМСКО
КАЧЕСТВО
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Опаковка за   35 дни
Код: 30441    Цена: 49.00 лв.

Креатин и Магнезий

200 капсули

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

Състав: Всяка капсула съдържа 400 mg креатин монохидрат и 25 mg магнезий (Mg).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Лесна уморяемост, чести схващания, 

мускулни спазми (крампи), включително и такива по време на сън. Повишава енергията и 
мускулната сила. Допринася за подобряване на работоспособността. 

Действие: Благотворните ефекти на креатина са свързани с увеличаваща се мускул-
на сила и увеличена издръжливост, както и с намаляване на ензима, блокиращ растежа на 
мускулите.

Допълнително действие: Поддържането на оптимални нива креатин е важен фактор 
за здраве и дълголетие! Той е много подходящ и за мъже, и за жени, и за млади, и стари! 
Основното предназначение на креатина е за ‘’презареждане’’ на АТФ (аденозинтрифосфат). 
АТФ е съединение, игращо ролята на ‘’акумулатор’’ в клетките и при нужда се превръща 
в АДФ (аденозиндифосфат), като при този процес се отделя енергия, която клетките 
използват. Креатинът участва в обратния процес – превръщането на АДФ в АТФ. При го-
леми натоварвания, натрупаното количеството АТФ бързо свършва и тогава организмът 
се нуждае от креатин, за да ‘’презареди батериите’’. Това много добре се наблюдава при 
мускулите. Липсата на достатъчно креатин е причина за лесна умора. Креатинът е в със-
тояние да предостави повече енергия и подобрява качеството на живот за възрастните 
хора. Подсилва сърцето и увеличава работоспособността. Подобрява остротата на ума. 
Магнезият е важен минерал, отговорен за поддържане функциите на нервната и мускул-
ната система. Намалява умората и стреса. Подобрява работата на сърцето и участва в 
процесите на преобразуване на енергия. Ниските стойности на магнезий в организма са 
причина за забавяне на нервната проводимост. Това може да доведе до спазми и схващания 
на мускулите.

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

Знаете ли, че ... 
Креатинът като вещество е открито в мускулите на човека и други гръбначни животни още в 

началото на деветнадесети век. Името креатин идва от гръцки и произхожда от думата “плът”. Ве-
ществото се използва главно в скелетните мускули-около 95% и едва 5% в сърцето и мозъка. Креатин 
се синтезира по естествен начин в организма от аминокиселините L-аргинин, L-метионин и глицин, но 
не винаги е в достатъчно количество.  Важно е за вегетарианците да знаят, че за техния организъм 
е по-трудно да произведе достатъчно количество креатин, защото растителната храна не е толкова 
богат източник на аминокиселини, както месото. Магнезият, заедно с калцият, са минералите, които 
имат най-високо вътреклетъчно съдържание. Често, по време на сън, в областа на прасците се  
появяват спазми (крампи), които са доста болезнени и нарушават съня. Това е признак на недостиг на 
магнезий в организма.

НЕМСКО
КАЧЕСТВО
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Опаковка за   120 дни
Код: 30447    Цена: 52.00 лв.

Соя и Калций

120 капсули
Отново усмихнати и в добро настроение! 

Задължителен продукт за жени в менопауза!

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

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане: по време и след менопауза, при хормо-
нален дисбаланс, при остеопороза, горещи вълни, нарушен сън, повишен холестерол, 
понижена костна плътност. 

Действие: Соята по естествен начин регулира нивата на хормоните в женския 
организъм и облекчава симптомите на менопаузата. Специфично действащите со-
еви изофлавоноиди (биологично-активната съставка на соята) увеличават минерали-
зацията на костите и препятстват намаляването на калция в костната структура, 
облекчават топлите вълни, безсънието и нощното изпотяване. 

Допълнително действие: Биотинът е изключително важен за обменните процеси 
в организма и подпомага структурата на костите, кожата, ноктите и косата. 
Калцият е свързан с оформяне на неорганичната субстанция на костите и зъбите и 
заздравяването на венците.

Начин на употреба: 1 път на ден х 1 капсула с вода.

Знаете ли, че ...
Биологично-активните изофлавони в соята - дайдзеин и генисетин имат химичен 

състав и активност, които наподобяват основния женски полов хормон – естроген, който 
бързо намалява в женския организъм в периода на менопауза. За плавен преход през този 
естествен за жената период, прекрасно заместващо действие оказват фитоестрогени-
те – изофлавоните, които се съдържат в соята. 

СУПЕР ЦЕНА
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Опаковка за  100 дни
Код: 30442    Цена: 39.00 лв.

Каротин плюс

100 капсули

Супер формула против стареене!
Здрави, красиви, защитени, с прекрасни очи!

Състав: Бета каротен – 8 mg, масло от вечерна роза – 300 mg, витамин Е – 15 mg, ниацин – 
12 mg, витамин В6 – 1,05 mg, витамин В2 – 1,05mg, витамин В1- 0,82 mg, витамин В12 – 1,88 μg, 
фолиева киселина – 150 μg, биотин – 37,5μg, пантотенова киселина – 4,5 mg. 

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: уморени и натоварени очи, за забавяне 
процесите на стареене, проблеми със сърдечно-съдовата система, при излагане на слънчево 
въздействие, за борба с последствията на замърсената околна среда и свободните радикали. За 
здрава и красива кожа. За предпазване от рак на кожата.

Действие: Бета каротeнът има мощно антиоксидантно действие - неутрализира свобод-
ните радикали и предизвикваните от тях оксидантни разрушителни процеси в тялото, участва 
в синтеза на белтъци и антитела (имуноглобулин). Ефективно забавя процесите на стареене. 
Той е провитамин на витамин А, който се синтезира в черния дроб според потребностите на 
организма. Бета каротeнът защитава от развитие на туморни образования, от атеросклероза, 
намалява риска от коронарни проблеми. Играе важна роля за защита на ненаситените мастни 
киселини от свободните радикали, помага за подържането на нормалната клетъчна функция и 
възпрепятства злокачествените изменения на клетките. 

Допълнително действие: Подпомага зрението и защитава кожата от външни влияния и 
особено от UV лъчите. Предпазва лигавиците на дихателната, храносмилателната и пикоч-
но-половата система. Подобрява тена и предпазва от появата на пигментации по кожата.  
Съдържащите се в маслото от вечерна роза полиненаситени киселини (особено гама-линоленова) 
и богатия витаминен комплекс към продукта допълнително подпомагат обменните процеси, 
стабилизират състоянието на сърдечно-съдовата, нервната, отделителната системи. Правят 
кожата здрава, красива и защитена.

Дефицитът на витамин А може да доведе до образуване на камъни в жлъчката и бъбреците, 
поради това, че епителните клетkи се излющват и могат да послужат като ядро, около което 
се утаяват минерални соли.

Начин на употреба: 1-2 пъти дневно по 1 капсула с вода.

Знаете ли, че ... 
Бета-каротенът е може би най-познатият от над 50-те каротеноида, които се срещат в природа-
та. Той представлява провитамин А  - съединение, което може да се превърне в тялото в ретинол 
- активната форма на витамин А. Бета-каротeнът е естествен пигмент, който произвежда цветове 
в оранжево и жълто. Поради тази причина повечето от съдържащите го храни са в тези цветове. Той 
изчиства токсичните свободни радикали, особено получените от химикали във въздуха и генерирани 
от собствения метаболизъм на организма. Каротеноидите предпазват от рак, намаляват риска от 
катаракта и дегенерация на макулата с възрастта, предотвратяват сърдечните заболявания.

Забележка: Ако сте пушачи, се консултирайте с лекар преди употреба. 

СУПЕР ЦЕНА
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Код: 30435   Цена: 10.00 лв.

Бонбони с балсам от градински чай

150 грама бонбони
Благоприятни при кашлица и дрезгав глас!

С приятен вкус!

Състав: Екстракт от градински чай, захар, глюкозен сироп.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: кашлица от различен произход, дрез-

гав глас, лош дъх, възпалено гърло, други възпаления в устната кухина, афти и т.н. 
Действие: Градинският чай се прилага успешно като антисептично средство и  ан-

тиоксидант, има противовъзпалителен ефект и подпомага храносмилането. Използва 
се при заболявания на горните дихателни пътища и при стомашни проблеми. 

Допълнително действие: Екстрактът от градински чай съдържа редица ценни 
вещества, сред които – флавоноиди, моно-, би- и сесквитерпени (съставна част на 
етеричното масло), провитамин А, витамини от група B, урзолова киселина, никотино-
ва киселина и др. 
Всички тези съставки оказват редица полезни ефекти, насочени срещу различни вредни 
причинители - бактерии, гъбички и вируси.

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

Знаете ли, че ...
Salvia officinalis (градински чай, наричан още божигробски босилек, рожково биле, теменче) 

безспорно е една от най-популярните билки в народната медицина по света.
Градинският чай е лековита билка и подправка, употребявана от хилядолетия. За нея се спо-

менава още в древна Гърця и Рим. Използвали са я при труднозаздравяващи рани и като подправка, 
а китайците са лекували ухапани от змия. Постепенно растението добива голяма популярност, 
а приложенията му стават многобройни. Подпомага за снижаване нивото на триглицеридите. В 
някои нови изследвания се описва приложението на билката за подобряване на паметта, както и 
като средство при лечението на Алцхаймер и инхибиране растежа на туморни клетки.

СТАРИННА НЕМСКА 
РЕЦЕПТА

28



h
e
a
lt
h

Опаковка за   30 дни
Код: 30436    Цена: 30.00 лв.

Пастили с лечебна ружа и евкалипт

90 пастили
Благоприятни при кашлица и дрезгав глас,

при проблеми с дихателните пътища!
С приятен вкус!

Състав: Всяка пастила съдържа екстракт от корен на лечебна ружа 170 mg , мен-
тол, пчелен восък, масло от анасон, масло от евкалипт, масло от феникули (резене).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Възпалено гърло, дрезгав глас, каш-
лица от различен произход, изключително подходящ за отхрачване при заболяване на 
дихателните пътища (включително и при пушачи).  

Действие: Противовъзпалително и антисептично.
Допълнително действие: Доказаните активни съставки в лечебната ружа са: галак-

туронова киселина, алтеин, аспарагин, бетаин, аскорбинова киселина, флавонолни гли-
козиди, фенолни киселини, кверцетин, салицилова киселина, и др. Екстрактът има анал-
гетичен, антитусивен (противокашличен), успокояващ и омекотяващ гърлото ефект. 
Добре познат в народната медицина при възпаления и като отхрачващо средство при 
кашлица и бронхит. Действа обезболяващо върху лигавицата на дихателните пътица, 
като спомага за по-лесното изхвърляне на жилавите секрети. Етеричните масла от 
анасон и резене съдържат вещества със силно антисептично действие. Те спомагат 
за отделянето на бронхиалните секрети и отпушват носа. Ментолът и маслото от 
евкалипт са познати от дълги години с бактерицидното и противовирусно действие. 
Те са особено подходящи за подпомагане лечението на белодробни заболявания. 

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

Знаете ли, че ... 
Медицинското наименование на лечебната ружа е Althea officinalis и произлиза от гръцка-

та дума “althe”, означаваща “да се излекувам”. Първите сведения за лечебната ружа датират 
от времето на Теофраст, който писал, че корените се използвали в сладко вино за лечение на 
кашлица. От Резене или див копър (Foeniculum vulgare) се добива и етерично масло. Това е една от 
основните съставки при приготвянето на абсент. Използва се също при запек и за стимулиране 
отделянето на кърма, при камъни и възпаления на бъбреците и дебелото черво, за апетит. Помага 
при стомашни болки и газове. Анасонът се използва за стимулиране на млечната секреция при 
кърмачки. Той е известен и като афродизиак.

100% ЕФЕКТИВНО
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Код: 30461    Цена: 19.50 лв.

Таблетки с екстракт от върба

28 таблетки 100 % природно средство против болка и възпаление!
При простуда и грип!

Състав: Всяка таблетка съдържа 500 mg екстракт от кора на бяла върба.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Болки, възпаления, простуда, грип, главо-

болие, артрит, ревматични оплаквания, фебрилни състояния и др. Действа и при мигрена, 
зъбобол, менструални болки, мускулни болки и ставни болки.

Действие: Екстрактът от кора на бяла върба отдавна е известен със своя противовъз-
палителен, антипиретичен и аналгетичен ефект. 

Допълнително действие: Екстрактът от кора на бяла върба съдържа салицин -  естест-
вено вещество, фармакологично подобно на ацетилсалициловата киселина (аспирин). При 
поглъщане, салицинът се хидролизира в червата до салигенин, който от своя страна се аб-
сорбира и се окислява до терапевтично активната съставка. Тя потиска синтеза на вредни 
простагландини, които предизвикват възпаление, болки и повишена температура. Направени 
проучвания показват, че положителният ефект продължава по-дълго в сравнение с ацетил-
салициловата киселина. Това е от голямо значение при терапията на хронични заболявания, 
като артрит, остеоартрит, ревматоиден артрит и др. Екстрактът от кора на бяла върба 
притежава още антиоксидантни, антисептични и имуностимулиращи компоненти. Съдържа 
фенолни гликозиди, отговорни за болкоуспокояващото действие. Важно е да се подчертае, че 
естественият салицин и другите съединения открити във върбата са структурно различни 
от аспирина и не дразнят стомаха. Той помага при херпес, тъй като има силна антисептич-
на способност при инфектирани рани, язви, и екземи.

Начин на употреба: при нужда 2-3 пъти на ден по 1-2 таблетки по време на или след храна 
с много течност.  

Знаете ли, че: 
Salix Alba (или бяла върба) е един от най-известните растителни видове с широка употреба в 

медицината. Всички части от бялата върба съдържат салицин, но концентрацията на този химикал 
е най-висока в кората. Активните съставки (в това число и салицин) в кората от върба за първи път 
са изолирани от френски и немски фармацевти през 1829г. Това откритие слага начало на нова група 
синтетични лекарства (нестероидни противовъзпалителни). За разлика от естествените съставки 
в екстракта от върба, съвременните синтетични лекарства имат редица нежелани ефекти (дразнят 
стомаха, натоварват бъбреците и черния дроб, и не на последно място – отключват алергични реак-
ции).  Кората от бяла върба е изцяло натурален билков продукт. Данни за използване на части от това 
растение като лекарство датират още през 400 г. пр. Хр. Китайските билкари използват бялата върба 
за лечение на менструални болки, болки в гърба и мускулите. През Средновековието в Европа и Азия, 
екстракти от кора на върба са били използвани за лечение на треска, артрит, ревматизъм, подагра и 
главоболие. 

ХИТ В
ГЕРМАНИЯ
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Код: 30459    Цена: 15.00 лв.

Плодови бонбони за деца с витамини А, C и E

150 грама бонбони

Бонбоните – любимите лакомства на децата – 
могат да са полезни!

С приятен вкус, без захар!

Състав: В 100 грама бонбони се съдържат: витамин С –  60 mg,  витамин Е – 10 
mg, провитамин А (бета каротен) – 4,8 mg. Бонбоните съдържат цвекло, спанак и 
екстракт от куркума. 

Sanct Bernhard препоръчва за: Здравословна консумация на бонбони – любимото 
лакомство на децата. За подсилване на имунната система.

Действие: Детските плодови бонбони са произведени по традиционни рецепти 
с внимателно подбрани съставки. Наличието на витамини А, С и Е – най-мощните 
антиоксиданти е предпоставка за подсилване на имунната система на детския 
организъм. 

Допълнително действие: Куркумата също е естествен антиоксидант и има 
противовъзпалително действие. Екстрактът от куркума се използва като тради-
ционен лек при различни симптоми свързани със стомашни неразположения - възпале-
ние, гастрит, язва. Той оптимизира отделянето на стомашна киселина и помага 
за образуване на защитен слой върху лигавицата на стомаха. Спанакът и цвеклото 
също подкрепят доброто здраве и защитните сили на детския организъм.

Начин на употреба:  2-3 бонбона дневно. 

Знаете ли, че ...
Трудно може да се намери дете, което да не обича бонбони. Децата са основният 

консуматор на тези лакомства в световен мащаб. Плодовите бонбони на Sanct Bernhard са 
комбинирали в себе си здравословен ефект – стимулиране на имунната система и ползотворно 
влияние върху гърлото, с атрактивен външен вид – бонбоните са в различни цветове и форми 
на различни плодчета. Всяко дете ще ги хареса, а Вие ще сте спокойни за въздействието 
върху неговото здраве!

НЕМСКО
КАЧЕСТВО
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Опаковка за  20 дни
Код: 30462    Цена: 65.00 лв.

CLA - Капсули за отслабване 

120 капсули Лесен начин да елиминираме излишните килограми!
Ефективно отслабваме, дори и докато спим!

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg мастни киселини (от които 400 mg чиста коню-
гирана линолова киселина - CLA).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: хора с наднормено тегло, затлъстя-
ване, за редуциране на мазнините в тялото без загуба на мускулна маса, за ефективно 
отслабване.

Действие: конюгираната линолова киселина действа в две насоки: първо потиска отла-
гането на нови количества мазнини в мастните клетки и второ - активира процесите за 
изгаряне на натрупаните.

Допълнително действие: Това е естествена мастна киселина, която благоприятно 
влияе върху метаболизма, включително и през нощта. По този начин спомага за изгаря-
нето на мазнините дори по време на сън. Намалява нивото на лошия холестерол. При 
употребата на конюгираната линолова киселина се избягва ‘’йо-йо’’ ефектът, тъй като 
разградените мазнини не се натрупват отново, след спиране на продукта. Това позволява 
да се запази за дълъг период от време добре оформена фигура. За още по-сигурен ефект е 
добре CLA капсули на Sanct Bernhard да се комбинират с някакъв вид спорт или по-интен-
зивна работа. В повече от 200 изследвания в цял свят се посочва, че CLA може да спомог-
не за намаляване честотата на рак на гърдата, за подобряване симптомите на астма, 
контрол на кръвната захар (диабет), както и ограничаване степента на атеросклероза 
и сърдечно-съдови заболявания. CLA капсулите са изключително ефективни в борбата с 
килограмите и са хит през последните години в европейските аптеки и дрогерии. 

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

Знаете ли, че ... 
Този тип ненаситена мастна киселина (CLA) се среща в природата главно в месото на пре-

живните животни и в млякото. Единственият естествен източник за човека е чрез консумация на 
месо от преживни животни (главно телешко) и мляко. Натрупвнето и съдържанието на естествена 
конюгирана линолова киселина в месото и млякото зависи от храната, която животните приемат. Те 
не трябва да консумират само изкуствени фуражи, а е нужен и прием на прясна трева (т.е. да пасат 
трева). Само в естествени условия може да се натрупа достатъчно количество CLA в месото на 
животните, за да бъде сигурен източник и за човека. В днешно време, поради модернизацията на фер-
мите и селското стопанство като цяло, този източник не е много сигурен. Смята се, че това е една 
от причините сред населението на САЩ да има толкова висок процент на затлъстяване.

ХИТ В
ЕВРОПА
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Код: 30445    Цена: 58.50 лв.

Чисто масло от черен кимион

250 ml Маслото на фараоните!
За истинско здраве, младост и красота!

Състав: 100% чисто масло от египетски черен кимион (Nigella Sativa Seed Oi)
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: алергии, понижен имунитет, астма, 

паразитни заболявания, туморни заболявания, хипертония, бронхити, кашлици, стомаш-
но-чревни проблеми, язва, хемороиди, кожни проблеми, ревматизъм, артрит, отпадна-
лост, проблеми на сърдечно-съдовата система, полова слабост. 

Действие: Богатият състав, с повече от 100 биологично-активни компоненти, 
определя основните действия на черното масло – имуностимулиращо, антибактери-
ално, антитуморно, антиоксидантно и съдоразширяващо. Понижава кръвната захар, 
бързо заздравява рани, помага при безсъние, намалява нервното напрежение, успокоява 
и възстановява груба и възпалена кожа.

Допълнително действие: Подобрява функциите на тимусната жлеза, стимулира 
костния мозък и хормона на растежа, повишава тонуса и сексуалната активност, 
способства за увеличаване на кърмата след раждане. Богато на незаменими аминокисе-
лини, подпомага хормоналния баланс, циркулацията на кръвта, защитата на кожата от 
възпаления. 

Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1 чаена лъжица (5 ml) прието поне 30 мину-
ти преди хранене). Може да се приема като подправка към салати или други студени 

ястия. 

Знаете ли, че ...
Маслото от черен кимион се нарича „маслото на фараоните“, тъй като е намерено в гробни-

ците на Тутанкамон и други египетски фараони. То е било неотменна част от живота в древен 
Рим, Гърция, Близкия и Среден Изток. Извлича се от семена на египетското растение Nigella Sativ 
чрез щадящо студено пресоване. Днес лечебните качества на черния кимион са известни  и има 
регистрирани пет патента в САЩ и Европа: за борба и лечение на астма, алергии, диабет, 
псориазис, а също като антивирусно средство и имуностимулатор и инхибитор на растежа на 
ракови клетки.

Опитайте уникалните рецепти: Смес от 1 ч.л. масло от черен кимион, 1 ч.л. пчелен мед, 1 ч.л. 
сок от прясно изцеден лимон. Приета сутрин на гладно, ще Ви поддържа винаги здрави, бодри и 
пълни с енергия. 

 За лица контролиращи теглото си: 2 хранения дневно заменете с 1/2 кофичка кисело мляко с 
добавена 1 ч.л масло от черен кимион. 

СВЕТОВЕН ХИТ
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Количество: 100 ml
Код: 50121    Цена: 39.00 лв.

Актив крем с масло от черен кимион

Активни съставки: Масло от черен кимион, жожоба, невен, авока-
до, пшеничен зародиш. 

Sanct Bernhard препоръчва за: Активна грижа за здравето на  
кожата и нейният изящен вид. 

Действие: Маслото от черен кимион има имуностимулиращо, 
антибактериално, антивирусно и заздравяващо действие. 
Подобрява кръвообращението на кожата. Маслото от авокадо про-
никва дълбоко в кожата и я предпазва от изсушаване.

Допълнително действие: Маслото от жожоба притежава висо-
ка проникваща способност, без да оставя мазен блясък по кожата. 
Заедно с маслото от пшеничен зародиш подхранват,  регенерират 
и засилват естествените защитни функции и метаболизма на 
кожата.

Начин на употреба: Сутрин и вечер се нанася върху почистена 
кожа на лицето с леки масажни движения по масажните линии. Може 
да се използва и върху други части на кожата на тялото.

Знаете ли, че ...
Много учени и изследователи, отдали се на проучване на влиянието на 

маслото от черен кимион върху човешкия организъм, твърдят, че то трябва 
да се разглежда като част от цялостен холистичен подход към здравето и в 
идеалния случай трябва да се включи в ежедневния начин на живот – и като 
биологично активна добавка, и като козметичен продукт. 

Силно подхранващ крем за всеки тип кожа! 

Здрави и красиви с маслото на фараоните!

С висок процент на биологично активни полиненаситени мастни киселини!

СВЕТОВЕН ХИТ
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Количество: 500 ml
Код: 50123  Цена: 30.00 лв.

Охлаждащ гел - Чудо

Активни съставки: Естествен ментол, масло от мента, глицерин.
Sanct Bernhard препоръчва: При повишена температура, мускулни 

и ставни болки, отоци, тежки физически натоварвания, навяхвания, 
болки в ставите, разширени вени, високи температури на въздуха. 

Действие: Освежава и охлажда благодарение на ментата и менто-
ла. Облекчава мускулни и ставни болки, помага за спадане на отоци и 
подувания след натъртвания и навяхвания. 

Допълнително действие: За охлаждане на тялото и сваляне на 
температура при настинки,  преумора и претоварване. За освежаващо 
действие в горещите летни дни. Помага при изгаряния – топлинни или 
слънчеви. За облекчаване след ухапване от насекоми.

Начин на употреба:  Нанася се тънък слой върху почистена кожа. 
Може да се нанася на лицето, шията и цялото тяло. Оставя приятно 
свежо усещане дълго време. Попива бързо и не оставя следи по дрехи-
те. 

Знаете ли, че ... 
Разхлаждаща през лятото и сгряваща през зимата – ментата е една от 

най-приятните и популярни билки. Тя е тревисто многогодишно растение от 
семейство Устноцветни. Ароматната билка е позната и използвана още от 
древността. Древните римляни ароматизирали с нея залите за тържества и 
пирове, защото смятали, че мирисът на мента усилва мозъчните функции и 
подобрява паметта. Именно затова тогавашните студенти ходели на занятия 
с венци от растението. Ментата се използва и при лечение на горните диха-
телните пътища и при бронхити. Действа антисептично и болкоуспокояващо. 
При мигрени, простуда, кашлица, възпаления на синусите, умора, шок, нервно 
напрежение са удачни инхалациите с ментово масло.

За охлаждане и освежаване!

ХИТ В 
ГЕРМАНИЯ

За сваляне на температурата!
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Cheeky Fruits - Ароматен душ гел за деца

Активни съставки: Екстракт от домашна ябълка, хидролизиран 
пшеничен протеин, токоферол (вит.Е), бета каротин, екстракт от див 
морков, цитрусови плодове и праскова.

Sanct Bernhard препоръчва за: Здравословно къпане на децата.
Действие: Екстрактите от домашна ябълка, цитрусови плодове и 

праскова овлажняват кожата и я снабдяват с минералните вещества, 
съдържащи се в плодовете. Къпането се превръща в  здравословно и 
ароматно занимание.

Допълнително действие: Хидролизираният пшеничен протеин и то-
коферолът предпазват нежната детскa кожа от изсушаване. 

Начин на употреба: Няколко капки на гъбата създават обилна пяна и 
ароматно изживяване в банята. След употреба тялото на детето се 
изплаква с вода. Подходящ за ежедневна употреба.

Знаете ли, че ...
 Детската кожа е изключително нежна и чувствителна, склонна към дехидра-

тация. Ароматният душ гел за деца „Cheeky Fruits“ съдържа деликатни измиващи 
съставки от растителен произход и затова измива кожата нежно, без да я изсу-
шава и да предизвиква раздразнения. Не нарушава естественото рH на кожата. 

За ароматно и здравословно къпане на малките съкровища!

Количество: 250 ml
Код: 30458   Цена: 19.50 лв.

НЕМСКО 
КАЧЕСТВО
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Cheeky Fruits - Ароматно масло за тяло за деца

Активни съставки: Екстракт от домашна ябълка, цитрусови 
плодове и праскова, масло от сладък бадем, жожоба и  ший (карите), 
глицерин, токоферол (вит.Е).

Sanct Bernhard препоръчва за: Ежедневна грижа за нежната дет-
ска кожа.

Действие: Екстрактите от домашна ябълка, цитрусови пло-
дове и праскова овлажняват кожата и я снабдяват с минералните 
вещества, съдържащи се в плодовете. Действат освежаващо и 
енергизиращо.

Допълнително действие: Маслата от сладък бадем, жожоба 
и ший имат подхранващо и успокояващо действие. Редовната 
употреба поддържа детската кожа гладка и я защитава от външни 
въздействия.

Начин на употреба: Нанася се тънък слой на цялото тяло с леки 
масажни движения. Подходящо за зачервена и чувствителна кожа в 
следствие на носенето на памперси. 

Знаете ли, че ...
 Кожата при децата се отличава с обилно количество кръвоносни съдове, 

тя е нежна и уязвима. Детската кожа съдържа повече вода и е по-нежна- 
поради това алергичните реакции при децата се наблюдават по-често и 
протичат по-бурно. От значение са материята на дрехите, излагането на 
слънце, храната и дори времето за забавление на децата.

За ароматна и здравословна грижа за кожата на малките съкровища!

Количество: 200 ml 
Код: 30457    Цена: 28.00 лв.

НЕМСКО 
КАЧЕСТВО
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Количество: 100 ml
Код: 50122   Цена: 19.50 лв.

Загряващо масажно масло Актив 3

Активни съставки: 24 лечебни етерични растителни масла, сред които масло от: 
бадем, жожоба, полегнала голтерия, мента, евкалипт, невен, токоферол (витамин Е), 
масло от карамфил. 

Sanct Bernhard препоръчва: За загряване и подобряване на кръвообращението при 
проблеми и болки в опорно-двигателния апарат, стави, кръст, гръб, мускули и сухожи-
лия. 

Действие: Загрява, стимулира кръвообращението, облекчава болката и напреже-
нието в мускулите, ставите, костите и сухожилията. За масаж на цялото тяло при 
настинки, грип и преумора. Благодарение на съдържащите се евкалипт, карамфил, 
голтерия и мента, продуктът има противовъзпалително и освежаващо действие.

Допълнително действие: Подходящо за възстановяване и грижа за тялото след 
баня. За масаж преди спортни занимания или тежки натоварвания – за подготовка 
на мускулите и ставите. Благодарение на съдържанието на бадем, жожоба, невен и 
токоферол има хидратиращо и подранващо действие върху кожата и я прави гладка и 
еластична. 

Начин на употреба: Наколко капки от маслото се поставят на третирания учас-
тък от тялото. Нанасянето става с леки масажни движения. Употребява се 2-3 пъти 
на ден или по необходимост. За по-добър ефект е препоръчително да се нанася след 
баня, тъй като порите на кожата са разширени и активните съставки се усвояват 
по-добре. 

Знаете ли, че ...
В днешното забързано ежедневие хората нямат време да се погрижат за тялото си. 

Липсата на движение, неправилната стойка, седенето цял ден на бюро, наднорменото тегло, 
неправилното хранене, стреса и електросмогът водят до хронични проблеми. За съжаление,  над 
50% от хората над 40 годишна възраст страдат от проблеми, свързани с опорно-двигателния 
апарат и ставите, а при по-младите процентът застрашително расте.

Загряващото масажно масло Актив 3 на Sanct Bernhard е създадено за загряваща терапия и 
профилактика на опорно-двигателния апарат, за да може всички да живеят живота си АКТИВ-
НО, без болка.

За успокояване на болки, напрежение и скованост!

За загряваща терапия и профилактика на опорно-двигателния апарат!

ХИТ В
ГЕРМАНИЯ
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Количество: 100 ml
Код: 50120    Цена: 19.50 лв.

Dental Effect - Вода за уста с Алое Вера

Активни съставки: Алое вера (Aloe Barbadensis), рициново масло, пантенол, 
екстракт от лайка, масло от мента, масло от карамфилово дърво (Eugenia 
Cryophyllus), глицерин. 

Sanct Bernhard препоръчва: За превантивна грижа за венците, гърлото, устна-
та микрофлора и свежия дъх. 

Действие: Противовъзпалителното и регенеративно действие на алое вера 
върху венците, гърлото и лигавицата на устната кухина се увеличава от наличие-
то на пантенол и екстракт от лайка. 

Допълнително действие: Съдържанието на мента и масло от карамфилово дър-
во действа антибактериално, противогъбично и антивирусно; придава свежест 
на дъха, влияе положително на устната микрофлора, предотвратява възпаления на 
гърлото и предпазва венците от кървене и парадонтит.

Начин на употреба: 2-3 капки от течността се изсипват в половин чаша вода и 
устата се изплаква няколко пъти.  Процедурата се извършва сутрин и вечер след 
измиване на зъбите. При възпаление на гърлото се прави гаргара с по-концентри-
ран разтвор и може да се увеличи честотата на употреба. 

Знаете ли, че ...
Пълноценната грижа за устната кухина е необходима за здравето, красотата и успеха. 

Здравите зъби и нормалната микрофлора на устната кухина играят важна роля за функци-
онирането на целия стомашно-чревен тракт. Здравите зъби и свежият дъх са нужни и за 
високото самочувствие и добрата комуникация с околните.

Водата за уста с алое вера на  Sanct Bernhard е създадена по метод със специална 
грижа за лигавицата в устната кухина. Той е по-щадящ и по-мек, отколкото популярните 
билкови разтвори на алкохолна основа.

За максимална хигиена и грижа за устната кухина!

За здрави венци и зъби! За свеж дъх!

Без алкохол!ХИТ В
ГЕРМАНИЯ
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СПА терапия за тяло с Алое Вера

Активни съставки: Алое вера (Aloe Barbadensis – 50 %), рициново масло, хидроли-
зиран колаген в съчетание с хармонични аромати. 

Sanct Bernhard препоръчва: За релаксираща СПА терапия в банята при преумо-
ра, напрежение и стрес. 

Действие: Алое вера прониква в кожата, като я овлажнява и подхранва. Добаве-
ните хармонични аромати създават усещане за отмора и наслада, за спокойствие 
и удволетворение след тежкия ден. Ако направите СПА терапията сутринта, ще 
бъдете свежи и жизнени да посрещнете предизвикателствата на новия ден.

Допълнително действие: При липса на време за релаксираща вана, СПА терапия-
та може да се използва като душ гел. Съчетан с естествена гъба ще хидратира и 
освежи кожата и ще премахне мъртвите клетки. 

Начин на употреба: Малко количество (около 30-50 ml) се изсипва във ваната (с 
вместимост около 80-100 l). Температурата на водата трябва да е 36 ОС – 38 ОС . 
Препоръчително е тялото да остане в покой във ваната поне 15-20 минути. След 
това се изплаква с вода и се подсушава. Подходящ е за употреба всеки ден като 
душ гел. 

Знаете ли, че ...
Съкращението SPA означава Sanus Per Aquam или Здраве чрез вода. Днес има много вари-

анти за СПА програми – процедури с минерална, морска вода или водорасли, подводни масажи 
и ароматотерапия. В Япония предпочитат масаж шиацу и водорасли, а в други части на Азия 
т.нар. хамам – турска парна баня. В някои части на света наблягат на калните бани или на 
гмуркането в ледени води.

Всичко започва от белгийското градче Спа. Там още по времето на римската империя 
е открит първият воден курорт. През XV-XVI в. процедурите с минерална вода са особено 
популярни. Освен за лечебни цели, минералните бани се използвали и за почивка на коронова-
ни глави, знатни особи и техните придворни. За нуждите на аристокрацията някои стари 
римски терми се превръщат в курорти с минерални бани Карлсбад, Виши, Байройт, Баден-Ба-
ден, Евиан, Спа, Бат и др.

СПА терапия в банята – пълен отдих и наслада!

Количество: 500 ml
Код: 50119  Цена: 40.00 лв.

СВЕТОВЕН ХИТ
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Спрей за тяло с Алое Вера - концентрат

Активни съставки: Алое вера (Aloe Barbadensis – 92 %), глицерин, екстракт от 
водорасли, алантоин.

Sanct Bernhard препоръчва при: Грижа за чувствителна и раздразнена кожа на 
цялото тяло. Превантивна грижа за косата.

Действие: Създаден с висок процент (92%) стабилизиран гел от алое вера, 
спреят за тяло действа успокояващо при кожни раздразнения – обриви, ожулвания, 
натъртвания. Подходящ е за нанасяне след баня, сауна, слънчеви бани или спортни 
натоварвания. Използва се, дори когато допирът с кожата е много болезнен.

Допълнително действие: Съдържанието на глицерин, екстракт от водорасли 
и алантоин подсилват хидратиращите и лечебни свойства на алое вера. Попива 
бързо и не оставя мазни следи. Подходящ е за нанасяне върху кожата след почист-
ване на нежелано окосмяване (епилация).

Начин на употреба: Нанася се върху съответния участък на кожата. Може да 
се направи и лек масаж, ако третираната част от кожата не е раздразнена. 

Знаете ли, че ... 
Спреят за тяло с алое вера може да се нанася и на косата. Изпозва се за предпазване 

от вредните ултравиолетови лъчи и замърсената околна среда. Подходящ е за намаляване 
на изсушаването на косата от атмосферните условия и при студено къдрене. 

Успокояващ спрей за цялото тяло!

За здраве и ослепителна красота!

Количество: 125 ml
Код: 50118    Цена: 29.00 лв.

СВЕТОВЕН ХИТ
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Количество: 500 ml
Код: 50117   Цена: 19.50 лв.

Течен сапун за ръце с Алое Вера

Активни съставки: Алое вера (Aloe Barbadensis – 30%), хидролизиран пшени-
чен протеин, пантенол, рициново масло, глицерин. 

Sanct Bernhard препоръчва: За често почистване и освежаване на кожата на 
ръцете. Особено подходящ за суха или груба кожа.

Действие: Почиства, освежава и подхранва кожата на ръцете, благодарение 
на комбинацията от алое гел, хидролизиран пшеничен протеин и пантенол. 

Допълнително действие: Съдържанието на рициново масло и глицерин под-
силва омекотяващия ефект. Изключително подходящ е за честа употреба при 
проблемна, суха и груба кожа. 

Начин на употреба: След освобождаване на блокиращия механизъм, сапу-
нът се нанася върху мокри ръце. Благодарение на удобния дозатор се използва 
необходимото минимално количество. Изплакват се ръцете с топла вода и се 
подсушават. 

Знаете ли, че ... 
Пантенолът е всъщност витамин В5 и е много важен за красивата и здрава кожа. 
Течният сапун за ръце на Sanct Bernhard почиства кожата изключително нежно. Алое вера 
е растението, което има почистващи, овлажняващи, оздравяващи и успокояващи свой-
ства и именно за това е идеално за основа на течния сапун.

За чисти и нежни ръце!

За докосване с мекота и любов!

№1 ТЕЧЕН 
САПУН ЗА РЪЦЕ
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Количество: 35 ml
Код: 90110   Цена: 15.60 лв.

VB collagena clinic & Aloe professional

Съдържа: високоефективна комбинация от козметични масла.

Почиства всеки вид грим около очите и по кожата на лицето. 
Разтваря съставките на грима и ги задържа, без да позволява проникването 

им в кожата. 
Отлично почиства и подготвя кожата за третиране с козметични продукти.
Уникалната му формула, изградена изцяло на маслена основа, го прави особено 

подходящ за всеки тип кожа. 

Начин на употреба: Кожата се почиства с флуида с помощта на памучен там-
пон, след което се измива с хладка вода.

(За тези, които използват SKY FACE GALVANIC SPA+ , може да се прилага като 
подготвителна фаза преди процедура с уреда.)

Знаете ли, че ... 
Почистването на грима преди лягане е изключително важно за поддържането на кра-

сива и сияйна кожа. Тревожен е резултатът от едно допитване, според което около 20% 
от жените бързат да си легнат, без да са махнали грима от лицето си. Всичките сенки по 
клепачите, пудрата и ружът по лицето, както и спиралата от миглите трябва да бъдат 
свалени. Ако не почистите както трябва миглите си, те ще станат чупливи.

Почистването на декоративна козметика с вода-съдържащи продукти (тоалетно мляко, 
лосиони и пр.) води до разтваряне на пигменитте от декоративната козметика върху кожа-
та и тяхното проникване в порите й, което е изключително нежелано. Флуидът VB е високо 
ефективен, като благодарение на изцяло масления си състав идеално почиства кожата от 
декоративна козметика. 

Флуид за почистване на грим за всеки тип кожа

Безводен флуид за почистване на всякакъв вид грим

СЕНЗАЦИЯ В 
ПОЧИСТВАНЕТО НА ГРИМ

MAKE-UP REMOVER FLUID
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Ексфолиращ гел за всеки тип кожа с Алое Вера и витамин Е

Количество: 100 ml
Код: 90107   Цена: 15.60 лв.

Хипопалергенен продукт за дълбочинно почистване

VB collagena clinic & Aloe professional
EXFOLIATING GEL

УНИКАЛНА ПАТЕНТОВАНА 

ФОРМУЛА

Ексфолиращ гел за всеки тип кожа с колаген, Алое вера и витамин Е. Хипоалергенен про-
дукт с тройно действие: почиства, хидратира и подхранва кожата.

 Съдържа: Колаген, Алое вера, витамин Е, глицерин.
 Дълбочинно почиства кожата. 
 Отстранява мъртвия горен слой.
 Отпушва порите, като премахва комедоните. 
 Видимо намалява малките бръчици. 
 Успокоява, изглажда и омекотява.
 Хидратира и подхранва кожата.

Благодарение на богатия биологичен състав на продукта - високоактивен патентован 
колагенов хидролизат, алое вера и витамин Е -  наред с дълбочинното почистване, се пости-
га ефект на регенериране и подхранване на кожата, съчетано със забавяне на процесите на 
стареене.

Начин на употреба: Върху добре почистена и овлажнена кожа се нанася ексфолиращия гел. 
Кожата се масажира леко до пълното попиване на гела, след което се отмива обилно с хлад-
ка вода. След подсушаване на кожата е препоръчително да се използва почистващ тоник или 
лосион, подхранващ гел, серум или крем. 

(За тези, които използват SKY FACE GALVANIC SPA+ , може да се прилага като подготви-
телна фаза преди процедура със SKY FACE GALVANIC SPA+ ).

За суха кожа се използва 1-2 пъти в седмицата.
За мазна и склонна към комедони кожа може да се използва и всеки ден. 
Не се препоръчва за кожа с гнойни пъпки и склонна към акне.

Знаете ли, че ...
Има два вида пилинг (ексфолиация) - естествен и козметичен. Естественият се покрива с едно от 

свойствата на кожата - да подновява епидермалните си клетки през определен интервал от време. 
След 25-годишна възраст обаче процесът се забавя, което дава възможност на мъртвите клетки да се 
„струпват“ за по-дълго върху кожата. Точно в този момент е необходимо да подпомогнете естествения 
процес на излющване, като приложите козметична ексфолиация. Редовната ексфолиация е един от най-
лесните начини да се подобри кожата – тя става по-мека и по-гладка, а тенът по-равномерен. Също 
така е ефективен метод за предпазване от акне, врастнали косми и всякакви други проблеми, които се 
пораждат от мъртви клетки и нечисти пори.
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Количество: 75 ml
Код: 90108   Цена: 26.00 лв.

Тотал ефект гел с прополис, чаено дърво и Алое Вера с 

eстествен антибиотичен ефект

VB collagena clinic & Aloe professional
TOTAL EFFECT GEL

РЕВОЛЮЦИОННА 
ПАТЕНТОВАНА ФОРМУЛА

Съдържа: Патентован биологично-активен комплекс (колаген, еластин, розова вода и 
ДНК), Алое вера, прополис, чаено дърво. 

Подхранва и успокоява раздразнената и увредена кожа, включително след бръснене и след 
епилация.

Подходящ за третиране на възпалена кожа – при наличие на рани, одрасквания и подсича-
ния.

Подпомага отстраняването на малките дефекти по кожата /гнойни пъпки, увреждания 
от слънчеви и термични изгаряния, херпеси/. 

Подобрява хидратацията и епителизацията.
Възпрепятства развитието на микроорганизми и стимулира обновяването на клетките. 

Гел с патентована формула и уникално действие. Комбинацията от прополис, чаено 
дърво и биологично-активен комплекс, богат на естествени протеини, натурална розова 
вода и Алое вера, идеално подхранва и регенерира кожата, а също така я възстановява 
при наличие на възпалителни процеси.

Начин на употреба: Нанася се с леки масажни движения върху добре почистените 
участъци с кожни увреждания минимум 2-3 пъти дневно. 

(За тези, които използват SKY FACE GALVANIC SPA+ , може да се прилага с програма-
та Подхранване (nutrient) или Лифтинг (lifting) според указанията за употреба на уреда, 
без да отстранявате гела след това.)

Знаете ли, че ...
Милиони години прополисът е било единственото, но въпреки това универсално оръжие 

на пчелите за борба с микроорганизмите - вируси, бактерии, плесени, гъбички, инфузории и др. 
Пчелите събират прополис ( пчелен клей ) от растенията и буквално застилат всички повърх-
ности в кошера с него, в това число и тялото си. Така се предпазват от микроорганизмите, 
които иначе, без прополис ( пчелен клей ), в условията на кошера, където температурата и 
влажността са особено подходящи за тяхното развитие, бързо биха взели преднина и биха 
довели пчелното семейство до гибел.

За подхранване и успокояване на възпалена и проблемна кожа
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Биоактивен гел за проблемна и чувствителна кожа с Алое Вера

Количество: 75 ml
Код: 90109    Цена: 26.00 лв.

Успокоява предразположената към възпаления кожа и 
регулира излишната мастна секреция

Не на акнето и комедоните!

УНИКАЛНА ПАТЕНТОВАНА 

ФОРМУЛА

VB collagena clinic & Aloe professional
BIOACTIVE GEL

Съдържа: Патентован биологично-активен комплекс   (колаген, еластин, розова вода и ДНК), Алое 
вера, глицерин, чаено дърво (на микрокапсули), екстракт от портокал с природни витамини А, С, Е, В6.

Освежава и успокоява предразположената към възпаление и образуване на комедони кожа.
Свива порите и регулира излишната мастна секреция.
Осигурява идеален комфорт на кожата и матов тен през деня.
Хипоалергенен продукт.

При много мазна кожа може да не се нанася крем след биоактивния гел. 
Висоефективен гел с патентована формула. Наред с основния си ефект за премахване на възпа-

ления и успокояване на кожата, които се дължат на чаеното дърво и алое вера, гелът съдържа богат 
комплекс естествени протеини, които регенерират кожата, забавят процесите на стареене и обра-
зуване на фини бръчки при младата кожа. Природните витамини добавят мощен биологичен ефект с 
великолепно освежаващо и активиращо регенеративните способности на кожата действие.    

Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер върху добре почистената кожа на лицето, шията и 
деколтето. Прави се лек масаж по масажните линии до разтваряне на микрокапсулите в кожата. 

(За тези, които използват SKY FACE GALVANIC SPA+ , може да се прилага с програмата Подхран-
ване (nutrient) или Лифтинг (lifting) според указанията за употреба на уреда, без да отстранявате 
гела след това. След нанасяне на биоактивния гел върху лицето, трябва да се направи лек масаж до 
разтварянето на микрокапсулите в кожата и едва след това се включва съответната програма на 
уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ ). 

Знаете ли, че ...
Названието черни точки или комедони е условно и дава представа за един чест козметичен недостатък, 

който придружава себореята. Може да ги има и при суха, и при мазна кожа. Образуването им се дължи на усилена 
мастна секреция. Отделената мазнина е качествено променена. Тя изпълва разширените отвърстия на мастните 
жлези, дразни епидермалните клетки, които изпълват каналчетата, примесени с мазнина, прах и др. Черният цвят 
се получава не толкова от замърсяването, колкото от окисляването на роговите вещества на епидермалните 
клетки, които са в контакт с атмосферния кислород. Понякога комедоните са резултат на приложението на външ-
ни козметични средства върху кожата, неподходящи за нейния тип. 46
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Количество: 75 ml
Код: 90111   Цена: 40.00 лв.

грапавини, петна изчезват моментално!

Сензационна пълна промяна на външния вид -  бръчици, пори,

естествена UVA - UVB защита за всеки тип кожа
Активен крем “Тайната на красотата” с подмладяващ ефект и 

VB collagena clinic & Aloe professional
BEAUTY SECRET CREAM

РЕВОЛЮЦИОННА 
ПАТЕНТОВАНА ФОРМУЛА

Съдържа: Патентован биологично-активен комплекс (колаген, еластин, розова вода и ДНК), 
масло от жасмин, масло от жожоба, витамини и минерален комплекс.

Уникална формула със 100 % натурален състав и UV-A и UV-B защита.
Незабавно премахва дребни дефекти, светли петна, грапавини по кожата. 
Гарантира безопасна и ефективна грижа за кожата, като отлично я защитава, регенерира и 

забавя процеса на стареене по естествен път. 
Осигурява дълготраен ефект на изравняване на тена. 
Придава равен и сияен тен. Не оставя мазни следи. 
Премахва петна и предпазва от появата на нови.
.
Отлично поносим  дори от силно чувствителна кожа.
Биологично-активният комплекс ефективно забавя процесите на стареене и образуване на 

бръчки, като подпомага протеиновия баланс на кожата.
Маслото от жасмин увеличава еластичността на кожата, спомага за отстраняване на белези 

и дерматити, екземи, алергични обриви, има подмладяващ и освежаващ ефект, леко избелва кожата. 
Маслото от жожоба овлажнява, регенерира и подмладява кожата.
Минералният комплекс бързо заглажда фини бръчки, пори, грапавини и дефекти по кожата. Изця-

ло естественият състав на Beauty secret cream го прави подходящ и за грижа за нежната детска 
кожа – подхранва, предпазва от UVA-UVB лъчите и лошите атмосферни условия. Използваното 
съотношение между масло от жасмин и масло от жожоба е по стара рецепта, използвана в Китай 
и Индия и има изключителен ефект върху лунички и  други  проблеми с пигментацията. Благодаре-
ние на съдържанието на глицерин е изключително подходящ за предпазване на кожата при ниски 
температури. 

Начин на употреба: Нанaся се сутрин и вечер върху добре почистената кожа на лицето, шията 
и деколтето.

(Използвайте като финална фаза след процедурата със SKY FACE GALVANIC SPA+ , като без да измивате 
серумите след подхранващата и лифтинг програми, изчакайте да попият в кожата и нанесете крема). 
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Protect - Защитен крем-ръкавица за ръце

Активни съставки: Масло от невен, глицерин, пчелен восък, рициново масло, 
екстракт от невен, токоферол (вит.Е).

Eimermacher препоръчва: За защита на кожата на ръцете при работа със 
силно агресивни и замърсяващи вещества и материали. 

Действие: Защитният крем за ръце действа като невидима ръкавица върху 
ръцете, като предпазва от замърсена вода, мазнини, масла и други, дразнещи 
вещества и материали. Той  ги абсорбира и по този начин предпазва от дълбо-
кото им проникване в кожата.

Допълнително действие: Изключително подходящ за защита на ръцете при 
„мръсни“ дейности в производството, при строежи и ремонти, при поддържане 
на градини и полска работа, при основно почистване на офиси и къщи, при рабо-
та в автомивки и сервизи.

Начин на употреба: Използва се преди работа със замърсяващи материали 
и вещества. След освобождаване на блокиращия механизъм тънък филм от 
защитния крем се нанася върху чисти ръце. След приключване на „мръсната“ 
работа, ръцете се почистват с топла вода и сапун или с „After protect“ - Почист-
ващ гел за ръце. 

Знаете ли, че ... 
Маслото от невен има противовъзпалително действие и успокоява чувствителна и 

раздразнена кожа. Екстрактът от невен подхранва кожата и предотвратява нейното из-
сушаване и напукване. Защитният крем на Eimermacher е създаден така, че да предпазва 
кожата на ръцете от замърсяване и едновременно с това да я омекотява и подхранва. 

Защитен крем-ръкавица за ръцете при работа със 

Количество: 300 ml
Код: 50124   Цена: 30.00 лв.

силно замърсяващи вещества и материали!
НЕМСКО 

КАЧЕСТВО
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After protect - Почистващ гел за ръце

Активни съставки: Естествени царевични ексфолианти, бентонит, глице-
рин.

Eimermacher препоръчва: За почистване на кожата на ръцете при работа 
със силно замърсяващи вещества и материали и след употреба на „Protect“ - 
Защитен крем-ръкавица за ръце.

Действие: Почистващият гел за ръце действа като нежен ексфолиант, 
благодарение на микрочастици от зърна на царевица. 

Допълнително действие: Добрите абсорбционни свойства на бентонита 
подпомагат пълното премахване на силните замърсявания. 

Начин на употреба: Използва се след работа със замърсяващи вещества и 
материали. След освобождаване на блокиращия механизъм, почистващият гел 
се нанася върху мокри ръце,   върху замърсената повърхност на ръката и се 
разнася с масажни движения. Ръцете  се изплакват с топла вода и се подсуша-
ват. Може да се използва и за почистване на ръцете след употреба на ‚‘Protect“ 
- защитен-крем ръкавица за ръце.

Знаете ли, че ... 
Бентонитът е седиментна скала, която представлява смес от глинести минерали - 

смектити (монтмориолит, нонтронит и вермикулит) като доминиращ е монтмориолитът. 
Преобладаващите елементи са K, Na, Ca и Al. При процес на хидратация може да увеличи 
обема си 14 до 16 пъти. Това негово свойство заедно с нетоксичността му го правят много 
ценен материал в строитеството и хранителната промишленост. През 2005 година САЩ са 
основните производители на бентонит, една трета от световното производство, следвани 
от Китай и Гърция. Основните находища в САЩ са в Южна Дакота и Уайоминг. Има добри 
тиксотропни свойства, вискозитет, степен на набъбване, водонепропускливост и богат 
минерален състав.

Фино гранулираният бял бентонит има добри абсорбционни свойства и се прилага за 
избистряне и стабилизиране на червени и бели вина.

За почистване след използване на „Protect“ - 
Защитен крем-ръкавица за ръце!

Количество: 300 ml
Код: 50125   Цена: 30.00 лв.

За почистване на ръцете след работа със силно замърсяващи 
вещества  и продукти!НЕМСКО 

КАЧЕСТВО
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Sting Stopp -  Защитен лосион срещу насекоми

Активни съставки: H.I.P.C. (икаридин), глицерин, карамфилово масло.
Eimermacher препоръчва: За защита на кожата на тялото срещу насекоми.
Действие: Икаридин е един от най-новите и безвредни за хората и топло-

кръвните животни репелент. Благодарение на тази съставка защитният лосион 
Sting Stopp осигурява дълготрайна защита срещу комари, кърлежи, мухи и други 
насекоми. 

Допълнително действие: Има защитни филтри срещу UV-A и UV-B лъчите.  Не 
оставя мазни следи. Подходящ е за употреба и за деца над 2-годишна възраст.

Начин на употреба: Откритите части на тялото се намазват с тънък филм 
от лосиона. От телесната температура активните съставки се излъчват от 
тялото и предотвратяват ухапвания и ужилвания от насекомите. Действието 
на репелента е поне 6 часа, а при големи горещини в диапазона 4 – 6 часа. 

Знаете ли, че ... 
Между 10 и 15 души на ден търсят помощ от специалистите по токсикология в Пиро-

гов, вследствие на ухапвания от насекоми. Понякога дори беозобидното ухапване от комар 
може да отключи алергична реакция, така че е добре да бъдем подготвени и защитени от 
досадните насекоми.

Репелентът (от латински repello – отпъждам, отблъсквам, изгонвам) е вещество, при-
ложено върху кожа, дрехи или други повърхности, което възпира насекоми (и членестоноги 
като цяло) от кацане или катерене по тази повърхност. Използва се в помощ на опазване 
на общественото здраве, за да отблъсне хапещи и жилещи насекоми.

Според доклад на СЗО (Световната здравна организация) съставката икаридин се 
произвежда по най-новите технологии, безвредна е за хората и топлокръвните животни, 
а същевременно представлява изключителен репелент, който може да се препоръча и за 
превенция на малария. 

Количество: 100 ml
Код: 50126  Цена: 30.00 лв.

Надеждна и дълготрайна защита срещу комари, кърлежи, 

мухи и други насекоми!
НЕМСКО 

КАЧЕСТВО
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Супер крем с еленска маз

Активни съставки: еленска маз (adeps cervidae), пчелен восък, пантенол, ка-
рамфилово масло.

Eimermacher препоръчва: За грижа и заздравяване на кожата при наранявания 
в ежедневието и домакинството. За силно напукана и загрубяла кожа, пети, лак-
ти, охлузвания, възпалена кожа, декубитивни рани.

Действие: Натуралните животински мазнини от еленовата маз успокояват 
възпалената и зачервена кожа, увеличават гладкостта на дермата и я предпаз-
ват от раздразнения, омекотяват загрубялата кожа, помагат при мехури, мазо-
ли, протриване. Използва се и при декубитивни рани, при хора, приковани дълго 
време на легло.

Допълнително действие: Изключително подходящ за музиканти, които е въз-
можно да наранят кожата си с инструмента, на който свирят – саксофон, гайда, 
китара. Подходящ е също за спортисти и туристи – при колоездене, джогинг, 
езда и съпътсващите ги проблеми с кожата.

Начин на употреба: Използва се и преди извършване на дейност, която може 
да нарани кожата. Тънък филм от крема се нанася с чисти ръце върху чиста кожа. 
При наличие на кожен проблем или възпаление – кожата се третира по същия 
начин 2-3 пъти дневно. 

Знаете ли, че ... 
Еленската маз (adeps cervidae) е традиционно средство за лечение на наранявания в 

домакинството на северните народи от хиляда години.
Тя се използва в редица народни рецепти като отлично средство за рани, охлузвания, 

раздразнения и възпаления на кожата.

Традиционна рецепта за предпазване и грижа на 

Количество: 100 ml
Код: 50127    Цена: 19.50 лв.

чувствителна и възпалена кожа!
ХИТ В ЕВРОПА
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Соли за баня от Мъртво море
Източник на здраве и сила!

Количество: 1,5 kg
Код: 50133    Цена: 26.00 лв.

СВЕТОВЕН ХИТ

Активни съставки: морски соли от Мъртво море.
Eimermacher препоръчва: За редовна релаксация и подхранване на кожата 

на цялото тяло. За терапия и облекчаване на болки и страдания, причинени 
от артрит, ревматизъм, псориазис, екземи и други кожни проблеми. 

Действие: Чистата сол от Мъртво море има високо съдържание на 
минерали и поддържа естествения минерален баланс на кожата. Високото 
съдържание на магнезий в съчетание с йод имат успокояващ ефект върху 
възпалена кожа.

Допълнително действие: Ваните със соли от Мъртво море оказват бла-
готворно въздействие и върху опорно-двигателната система.

Начин на употреба: 50-100 грама от солта се изсипват във вана с топла 
вода (около 37 Со). Релаксацията е препоръчително да е поне 15-20 минути. 
После тялото се изплаква с вода и най-добре да се нанесе лосиона за тяло 
със соли от Мъртво море.

Знаете ли, че ... 
Всяка компания с дългогодишна история в сферата на козметиката има проду-

кти със соли от Мъртво море, тъй като те са известни по цял свят с високото си 
съдържание на над 35 вида различни минерали, които имат терапевтична и лечебна 
сила върху кожата на тялото и опорно-двигателния апарат.

От 2011-та година компания Ferdinand Eimermacher пуска на пазара обновена се-
рия продукти със соли от Мъртво море. Козметичните продукти с грижа за кожата 
са създадени  в резултат на най-новите изследвания в областта на козметиката за 
здраве. Специалистите на компанията са създали иновативни продукти, обогатени с 
различни масла – бадемово, кокосово, масло от макадамия и жожоба, както и с изклю-
чително полезните за кожата пантенол, алантоин, глицерин и бетаин. Продуктите 
от серията са и в нова, по-атрактивна опаковка. 
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Шампоан със соли от Мъртво море

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, бетаин, мастни 
киселини от кокосово масло (Cocamide DEA), пантенол. 

Eimermacher препоръчва: За почистване и заздравяване на косата и 
скалпа.

Действие: Солите от Мъртво море имат богат минерален състав, 
който помага на шампоана да почиства и подхранва косата и скалпа. 
Подобрява се естествения минерален баланс на кожата на скалпа и 
косата, както и циркулацията. Бетаинът и пироктон оламинът почист-
ват основно кожата на главата и предотвратяват образуването на 
пърхут.

Допълнително действие: Кокосовото масло и пантенолът подхран-
ват косата, като я правят  блестяща, мека и лесна за разресване. 

Начин на употреба: Няколко капки шампоан се нанасят на влажна 
коса, масажира се 2-3 минути и се измива с вода.

Знаете ли, че ... 
Името на Мъртво море идва от факта, че водата му има високо съдържание 

на сол и нито един жив организъм не може да живее в нея, но пък е изключител-
но лековита и терапевтична, превръщайки го в извор на здраве за хората. 

Мъртво море е най-ниската точка на земята – 400 метра под морското рав-
нище. Водите му имат високо съдържание на сол, минерали и природни елементи, 
които са познати от хиляди години със своите терапевтични свойства. 

Съдържанието на водата на Мъртво море се определя като уникално, поради 
високите нива на магнезий, калций, силиций, йод и калий. 

Поради високата соленост, човешкото тяло не може да потъне и плува на 
повърхността на водата. Плажовете на Мъртво море, поради факта, че са под 
морското равнище, се счита за едни от най-богатите на кислород, намалявайки 
риска от слънчеви изгаряния. Количество: 400 ml

Код: 50128   Цена: 26.00 лв.

За здрава и блестяща коса!СВЕТОВЕН ХИТ
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Душ гел със соли от Мъртво море

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, бетаин, мастни кисе-
лини от кокосово масло (Cocamide DEA), пантенол.

Eimermacher препоръчва: За почистване и заздравяване на кожата на 
цялото тяло. При чувствителна и раздразнена кожа. 

Действие: Солите от Мъртво море имат богат минерален състав, 
което помага на душ гела да почиства порите на кожата и да подхранва 
интензивно повърхността и. Бетаинът също има почистващо действие. 

Допълнително действие: Ежедневната употреба на душ гела предотвра-
тява образуването на пъпки, подобрява естественият минерален баланс и 
циркулацията на кожата. 

Начин на употреба: Неголямо количество от гела се нанася върху влажна-
та кожа на тялото с мека гъба. След това се измива с вода.

Знаете ли, че ... 
Солите от Мъртво море са богати на минерали и ежедневната употреба на душ 

гела на Eimermacher допринася за правилното и балансирано функциониране на кожа-
та на цялото тяло, като поддържа естественото съдържание на влага и я снабдява 
директно със съответните минерали. 

Още в библейски времена древните открили животворните чудеса на Мъртво 
море и то се превърнало в основен източник на здраве и жизнена енергия. Дори Кле-
опатра изградила първата фабрика за красота в Древността на брега на морето. 

Минералите, съдържащи се в Мъртво море отдавна са известни с тяхното 
полезно действие. Много здравни центрове в този регион използват минералите за 
третиране на различни неразположения и болки - от болки в ставите до кожни забо-
лявания (като псориазис). Минералите от Мъртво море действат антиалергично и 
антисептично, овлажняват кожата, стабилизират клетките и подобряват минерал-
ния им баланс

За чиста и здрава кожа!

Количество: 400 ml
Код: 50129   Цена: 26.00 лв.

СВЕТОВЕН ХИТ

54



c
o
s
m
e
ti
c
s

Лосион за тяло със соли от Мъртво море

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, глицерин, масло от 
макадамия, бетаин, пантенол, алантоин.

Eimermacher препоръчва: За подхранване и заздравяване на кожата на 
цялото тяло. При чувствителна и раздразнена кожа. 

Действие: Солите от Мъртво море имат богат минерален състав, 
което помага на лосиона за тяло да поддържа естествения минерален 
баланс на кожата. Подобрява циркулацията и еластичността. 

Допълнително действие: Маслото от макадамия и алантоинът под-
хранват и хидратират кожата, като я правят гладка и мека.

Начин на употреба: Неголямо количество от лосиона се нанася върху 
кожата на тялото след баня. Попива бързо и не оставя мазни следи върху 
кожата.

Знаете ли, че ... 
Маслото от макадамия лесно попива - не случайно се нарича «изчезващо масло». 

То е хипоалергенно, има благотворно действие върху чувствителни кожи. Маслото 
от макадамия има висока влагозадържаща способност.  Алантоинът е ботаниче-
ска съставка, която често се среща в продуктите за грижа за кожата. Нейното 
предимство е способността й да успокоява раздразнената и зачервена кожа. Тази 
съставка е необходима на хора, които страдат поради чувствителност на кожата, 
акне, розацеа или екзема.

За здрава и подхранена кожа!

Количество: 250 ml
Код: 50130    Цена: 26.00 лв.

СВЕТОВЕН ХИТ
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Крем за ръце със соли от Мъртво море

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, глицерин, масло от жожоба, 
бетаин, пантенол.

Eimermacher препоръчва: Кремът за ръце със соли от Мъртво море е особено 
подходящ за ежедневно използване, тъй като редовната му употреба поддържа 
минералния баланс и циркулацията на кожата. При чувствителна и раздразнена 
кожа. 

Действие: Снабдява кожата на ръцете с минерали, облекчава възпалената и 
раздразнена кожа. 

Допълнително действие: Маслото от жожоба и глицеринът подхранват и 
хидратират кожата, като я правят гладка, мека и еластична.

Начин на употреба: Сутрин, вечер и след работа с почистващи препарати 
малко количество от крема се нанася върху чиста кожа на ръцете.

Знаете ли, че ... 
Маслото от семената на жожоба, всъщност е течна вакса, която никога не гранясва.
Расте в югозападните части на САЩ, както и в Аржентина, Австралия,Чили, Египет, 

Израел, Мексико и Перу. 
Има успокояващо и антибактериално действие. Регенерира кожата, овлажнява я в 

дълбочина и я подхранва богато, като по този начин забавя процеса на стареене.

За здрава и еластична кожа на ръцете!

Количество: 75 ml
Код: 50131   Цена: 19.50 лв.

СВЕТОВЕН ХИТ
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Крем за лице със соли от Мъртво море

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, масло от авокадо, 
глицерин, пантенол.

Eimermacher препоръчва: Кремът за лице със соли от Мъртво море е 
особено подходящ за ежедневно използване, тъй като редовната му упо-
треба поддържа минералния баланс и микроциркулацията на кожата. При 
чувствителна и раздразнена кожа. 

Действие: Снабдява кожата на лицето с минерали, облекчава възпалена-
та и раздразнена кожа. Предотвратява образуването на пъпки и помага за 
предотвратяване на образуването на бръчки. 

Допълнително действие: Маслото от авокадо и глицеринът подхран-
ват и хидратират кожата, като я правят гладка, мека и еластична. 

Начин на употреба: Сутрин и вечер се нанася върху чиста кожа с чисти 
ръце.

Знаете ли, че ... 
Eimermacher инвестира сериозно в областта на научните изследвания, разви-

тие и проучване на терапевтичната ефективност на минералите върху кожата, 
заедно с водещи световни експерти и научни институти. Клинични тестове и 
независимо потвърдена информация са доказали ефекта от въздействието на 
минералите от Мъртво море.

За здрава и еластична кожа на лицето!

Количество: 50 ml
Код: 50132  Цена: 30.00 лв.

СВЕТОВЕН ХИТ
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Green Master
The New Wellness Revolution

www.green-master.eu

За контакти:

60


