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Витамин С + джинджифил 
30 капсули - 2 броя

Спестявате: 

875лв

Vitar препоръчва при:
отслабен имунитет, простуда, чести боледу-
вания; вирусни и бактериални инфекции, 
грип, респираторни заболявания;  умора, 
отпадналост; за подкрепа на сърдечно-
съдовата, нервната и храносмилателната 
системи. 

код 30713002 1750лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

875лв

Vitar препоръчва при:  
понижен имунитет; вирусни инфекции; 
лесна уморяемост; за защита от оксидативен 
стрес; при проблеми със сърдечно-съдовата 
система; подобрява хранителния и енергиен 
метаболизъм; активира  възстановяването 
след заболявания или натоварвания; 
гарантира устойчив имунитет.

Спестявате: 

2190лв

Имунен стимулатор форте +  
45 таблетки - 2 броя

код 30744002
Стара цена за 
2 продукта: 

4380лв

Цена за 2 
продукта: 

2190лв

Vitar препоръчва при: 
понижен имунитет;
обща умора и отпадналост;
загуба на енергия;
витаминен дефицит;
възстановяване след заболяване;
при физически и умствени натоварвания.

Спестявате: 

1095лв

МУЛТИ ФОРТЕ - 20 разтворими 
таблетки - 2 броя

код 30717002

Стара цена за 
2 продукта: 

1950лв

Цена за 2 
продукта: 

1095лв

Масло за тяло с масло от карите 
и зелено кафе - 200 мл - 2 броя

Спестявате: 

1285лв
код 86331002 2570лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

1285лв

Масло за тяло с арганово 
масло и смокиня - 200 мл - 2 броя

Когнисел - 20 капсули

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
когнитивни, сензорни и двигателни неврологични 
заболявания; нарушения на мозъчното кръво-
обращение (хронична мозъчно-съдова болест); 
проблеми с паметта, свързани с възрастта; 
възстановяване след мозъчни травми.

Всяка капсула съдържа: цитиколин (Citicolinе 
Sodium) - 250 mg, екстракт от гинко билоба - 55 mg; 
витамин B1 – 1.1 mg;  витамин B5 /Пантотенова 
киселина/ 1.4 mg; витамин B6 – 1.4 mg; витамин 
B12 – 2.5 μg, цинк - 7,5mg, селен - 50 μg.

 Цитиколинът (cytidine 5’-diphosphocholine) участва в 
синтеза на фосфатидилхолин - основна съставка на сивото вещество 
на мозъчната тъкан. Увеличава синтеза на структурния фосфолипид на 
невронната мембрана. Инхибира активността на определени липиди, 
като намалява освобождаването на свободни радикали. Едновременно 
инхибира различин стъпки на исхемичната каскада, запазвайки 
исхемичната тъкан от увреда, като: ускорява редукцията на мозъчния 
оток, подобрява мозъчния метаболизъм, увеличава синтеза на холин 
и ацетилхолин, предпазва и възстановява невронната мембрана, 
възстяновява цялостта на кръвно-мозъчната бариера. 
Може да се закупи на промоционална цена според усло-
вията на ХИТ ТРИМОЦИЯ - виж стр. 1.

Спестявате: 

1285лв
код 86334002

Стара цена за 
2 продукта: 

2570лв

Цена за 2 
продукта: 

1285лв

Екзотичното масло от шеа омекотява, 
овлажнява, подхранва и регенерира кожата, 
като същевременно действа като естествен 
UV филтър. Екстрактът от зърна на зелено 
кафе е богат на фитостероли и линолова 
киселина, прави кожата по-стегната, 
хидратирана и еластична. 

Аргановото масло има свойството да 
овлажнява и подхранва кожата, като 
й помага да запази своята младост, 
изпълвайки я с жизненост и енергия. А 
екстрактът от смокиня й придава мека, 
кадифена гладкост.

Органична розова вода 
със сребро - спрей 75 мл - 2  броя

Спестявате: 

1100лв

Уникално съчетание на антисептичното, 
антибактериално, противовъзпалително и 
прочистващо действие на розовата вода с 
мощното бактерицидно, противовирусно и 
имуностимулиращо действие на среброто.

код 20030002 2200лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

1100лв
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код 86201002

Спестявате: 

660лв

Стара цена за 
2 продукта: 

1320лв

Цена за 2 
продукта: 

660лв

Нежно почистват и премахват замърсяванията, без да влияят на
естествената защитна бариера на кожата, защото имат естествено 
pH, индентично с pH на кожата. Всички гелове съдържат глицерин, 
пантенол, алантоин и пшеничен протеин, които овлажняват кожата в 
дълбочина. Гелът оставя усещане за чистота, комфорт и свежест. Малко 
количество от гела се нанася върху влажна кожа на лицето и шията, 
масажира се нежно, след което се изплаква с топла вода. Не съдържат 
парабени и изкуствени оцветители.

Спестявате: 

2540лв

CARBO DETOX Овлажняващ и матиращ крем за лице с 
активен въглен ден & нощ 50 мл - 2 броя

код 91910002

Стара цена за 
2 продукта: 

5080лв

Цена за 2 
продукта: 

2540лв

CARBO DETOX  Шампоан за коса 
с активен въглен 250 мл - 2  броя

Спестявате: 

1790лв
код 91911002 3580лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

1790лв

CARBO DETOX Душ гел - масло с активен 
въглен 440 мл - 2 броя

Спестявате: 

2210лв4420лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

2210лв

CARBO DETOX Мицеларен разтвор за почистване 
и сваляне на грим 200 мл - 2 броя

Спестявате: 

1360лв

Стара цена за 
2 продукта: 

2720лв

Цена за 2 
продукта: 

1360лв

Спестявате: 

2540лв

CARBO DETOX Почистваща паста за лице 3 в 1 за 
мазна и комбиниран тип кожа 150 г - 2 броя

Стара цена за 
2 продукта: 

5080лв

Цена за 2 
продукта: 

2540лв

Овлажняващ и матиращ крем с активен
въглен и детоксикиращ ефект, който 
ефективно подобрява състоянието на мазна и 
комбиниран тип кожа, както и пигментирана 
и сива кожа с разширени пори.  Резултат: 
Гладка, идеално матирана, пре-възходно 
овлажнена и сияйна кожа. Свити и по-малко 
видими пори и намалени дефекти по кожата.  

Шампоан с активен въглен с детоксикиращ ефект 
за бързо и ефикасно измиване на всички видове 
коси със склонност към омазняване. Иновативната  
формула на ефективно почиства косата и кожата на 
главата от излишния себум и други замърсители. 
Детоксикира, овлажнява, намалява отделянето 
на себум и омазняването. Не премахва цвета на 
боядисани коси. Може да се използва и за руси коси.

код 91912002

Детоксикиращо душ-масло с двойно действие: 
превъзходно измива и освежава тялото, като обез-
печава грижа и интензивно овлажняване по време 
на измиването. Иновативната формула ефективно 
почиства кожата от токсини и други замърсители, а 
съдържащите се подхранващи масла допълнително 
регенерират и подхранват кожата на тялото. 
Използва се като стандартен душ гел.

код 91913002

За почистване и сваляне на грим. С детокси-
киращ ефект, бързо и ефективно почиства, 
освежава и тонизира мазна и комбиниран тип 
кожа. Премахва замърсявания, грим и излишния 
себум. Иновативната формула ефективно 
почиства кожата от токсини, отваря и стеснява 
порите, предотвратява екземи и раздразнения, 
придава красив матов тен.  Без изплакване.

код 91914002

Почистваща паста 3 в 1 (паста, пилинг, маска) с 
детоксикиращ ефект, която бързо и ефективно 
почиства и освежава мазна и комбиниран тип 
кожа. Иновативна формула на основата на 
натурален активен въглен почиства кожата от 
токсини, предотвратява екземи и раздразнения, 
красиво матира кожата. 

Деликатни билкови гелове за почистване на лице - 
270 мл - 2 броя  от един вид 

С алое  за суха и чувстви-
телна кожа 2 бр.

Със зелен чай  за комби-
нирана и мазна кожа 2бр.

С градински чай - за кожа, склонна 
към възпаления 2бр. 

код 86202002
код 86203002

Цената е за 2 гела 
от един вид !

Крем за ръце и нокти 
с алое 100 мл - 2  броя

Спестявате: 

430лв

Екстрактът от алое вера от векове е 
известен с доброто си въздействие върху 
кожата: регенериращо, омекотяващо, 
успокояващо, тонизиращо и укрепващо, 
като същевременно я  хидратира в 
дълбочина. 

код 86511002 860лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

430лв
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код 3042030
Спестявате: 

825лв

Стара цена: 

2750лв

Цена: 

1925лв

код 3046640
Спестявате: 

2200лв

Стара цена: 

5500лв

Цена: 

3300лв

код 3021330

Спестявате: 

550лв

код 30241230
Спестявате: 

860лв

Стара цена: 

2860лв

Цена: 

2000лв

код 3048040

Спестявате: 

2575лв

Стара цена: 

6435лв

Цена: 

3860лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми с кръвното налягане; проблеми с нивата 
на кръвната захар и холестерола; атеросклероза 
и плаки по стените на кръвоносните съдове; 
намален имунитет; смущения в храносмилането; 
вирусни, бактериални и гъбични инфекции; 
дихателни проблеми.

Чесън - 180 капсули

код 3040840
Спестявате: 

1145лв

Стара цена: 

2860лв

Цена: 

1715лв

код 30062230
Спестявате: 

655лв

Стара цена: 

2180лв

Цена: 

1525лв

код 3046940
Спестявате: 

3035лв

Стара цена: 

7590лв

Цена: 

4555лв

Витамин C с удължено 
освобождаване - 120 таблетки

Желязо с Витамин С - 60 капсули

Omega 3 - Perilla oil - 150 капсули

Капсули витамини + пчелно млечице 
120 капсули

Стара цена: 

1835лв

Цена: 

1285лв

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

Equilibra препоръчва при: анемия, повише-
ни нужди на организма от желязо (период  на 
растеж и развитие, бременни жени и кърмачки, 
жени в репродуктивна възраст); при повишена 
загуба на желязо с обилни и зачестили месечни 
цикли; в случаи на недостатъчен прием или 
резорбция на желязо при хронично болни, хора 
на нискокалорични диети, вегетарианци и др.

Equilibra препоръчва при: лесна уморяе-
мост; схващания, мускулни спазми (крампи); 
стрес и психическо напрежение; физически 
и психически натоварвания; повишава 
енергията и мускулната сила;  подпомага 
сърцето; подобрява работоспособността; 
нормализира обмяната на веществата и 
доброто функциониране на нервната система.

Магнезий + В комплекс - 30 таблетки
2 броя

Омега - 3 рибено масло 
400 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: профи-
лактика и заболявания на сърцето и мозъка; при 
проблемна кожа и зъби, чупливи нокти; проблеми 
с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени; 
стерилитет; ПМС; артрит и проблеми със ставите; 
проблеми с кръвното налягане и нивата на 
холестерола и триглицеридите.

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

Имуно комплекс - 60 капсули
2 броя

Dr.Nature препоръчва при: 
срив на имунитета; настинки и грип; бакте-
риални и вирусни инфекции; подсилва 
имунната система особено в сезоните на 
грип и респираторни заболявания; укрепва 
съпротивителните сили и способства за 
издръжливостта на организма.

Sanct Bernhard препоръчва при: срив на имун-
ната система; настинки и грип; тежки физически и 
психически натоварвания; липса на апетит; хронична 
умора; климактерични смущения; заболявания на 
стомашно-чревния тракт, хроничен запек; неврози, 
особено придружени с безсъние; чернодробни забо-
лявания; атеросклероза; хипер- и хипотония и др.
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код 3072230
Спестявате: 

260лв

Стара цена: 

860лв

Цена: 

600лв

Спестявате: 

2380лв

Стара цена: 

5945лв

Цена: 

3565лв

Спестявате: 

3430лв

Стара цена: 

8580лв

Цена: 

5150лв

Спестявате: 

2465лв

Стара цена: 

6160лв

Цена: 

3695лв

код 3023130
Спестявате: 

560лв

Стара цена: 

1870лв

Цена: 

1310лв

 

 Спирулина (Spirulina) 
 40 капсули

код 3060630
Спестявате: 

805лв

Стара цена: 

2690лв

Цена: 

1885лв

код
3070330

Спестявате: 

910лв

Стара цена: 

3025лв

Цена: 

2115лв

Аюрвит мултивитамин (Ayurvit Multivitamin) 
40 капсули

код
3060430

Спестявате: 

775лв

Стара цена: 

2590лв

Цена: 

1815лв

Джинджифил - разтворима напитка 10 сашета

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

АФА - 120 таблетки

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

код 3041840

Сок от Алое с Годжи и Акаи - 1000 мл

Жен-шен плюс - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми с очите и зрението; срив на имунната 
система; умора и отпадналост; възстановяване 
след заболявания; проблеми със сърдечно-
съдовата система и черния дроб; дегенеративни 
проблеми със зрението; еректилна дисфункция; 
работа в неблагоприятни условия.

Dr.Nature Годжи Бленд - 946 мл

код 3081240
код 3015140

Equilibra препоръчва тази уникална комбина-
ция с мощен антиоксидантен ефект за защита от 
свободните радикали. Подкрепя имунната система, 
подпомага при алергии, проблемна кожа, проблеми 
на храносмилателната система и черния дроб, 
възпаления на дихателните пътища, инфекции. сок 
от алое вера, сухи екстракти от годжи бери и акаи 
бери, сок от манго, цинк, витамин В2, селен. 

Equilibra препоръчва при: тежки физически 
и умствени натоварвания; стрес от различен 
характер, тревожност; промяна в средата на 
живот; следоперативно възстановяване; намален 
имунитет; сексуална дисфункция; хронична умора, 
отпадналост; вялост, липса на концентрация.

Vitar препоръчва при: отслабнал имуни-
тет; сърцебиене и сърдечни проблеми; 
прединфарктни и слединфарктни състояния; 
хипертония; повишен холестерол; безсъние, 
избухливост; кожни проблеми; парадонтоза, 
хронична умора, стресови ситуации; мигрени. 

Коензим Q10 
30 капсули + 30 капсули подарък

Deep Ayurveda препоръчва при: 
хронична умора;
отпадналост и чувство за слабост;
бедно на витамини и минерали хранене;
често и продължително боледуване;
понижен имунитет;
оксидативен стрес.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
анемия; болезнена и нередовна менструация; 
възпалителни заболявания; забавен мета-
болизъм; повишен холестерол; лошо 
храносмилане и непълноценно хранене; 
повишено тегло; липса на енергия; понижен 
имунитет и чести заболявания.
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Кориолус 
60 капсули x 555 mg

Dr.Nature препоръчва при: 
лошо кръвооросяване на мозъка; 
загуба на памет; старческа деменция;
болест на Алцхаймер, мултиплена склероза;
дезориентация, безсъние, разсеяност;
мигрена;
нервно напрежение. 

Брейн комплекс
60 капсули x 555 mg

Спестявате: 

1090лв

Стара цена: 

3630лв

Цена: 

2540лв

Рейши плюс
60 капсули x 555 mg

Спестявате: 

195лв

Стара цена: 

970лв

Цена: 

775лв

Спестявате: 

655лв

Стара цена: 

2180лв

Цена: 

1525лв

МЕЛАТОНИН и ГРИФОНИЯ 
60 таблетки

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

Спестявате: 

725лв

Стара цена: 

2420лв

Цена: 

1695лв

Камфорова гъба 
60 капсули x 555 mg

код 3072420 код 3040530

код 3025230

Спестявате: 

1120лв

Стара цена: 

3720лв

Цена: 

2600лв

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

Спестявате: 

1090лв

Стара цена: 

3630лв

Цена: 

2540лв

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

Спестявате: 

1290лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

3000лв
код 3031030

Спестявате: 

1090лв

Стара цена: 

3630лв

Цена: 

2540лв

код 3030730

Dr.Nature препоръчва при: нарушени функции на 
имунната система и съпътстваща терапия при болни 
от рак и при заболявания предизвикани от радиация; 
нарушени адаптационни способности на организма, 
хронична умора, слаби нерви, страх, безпокойство, 
нарушен сън и др; подпомага всички тъкани, органи 
и системи в организма, както и при остри и хронични 
и дегенеративни заболявания и др.

код 3030330
код 3031430

Билков сироп за деца - 200 мл
 + ПОДАРЪК Подарък

Magic Nuudles 
200 броя

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

Sanct Bernhard препоръчва при: хроничен 
стрес; умора, отпадналост, безсъние; безпокойство, 
нервност; неврози; депресивни състояния; главо-
болие; мускулна слабост; сърцебиене; превъзбуда; 
храносмилателни проблеми, липса на апетит; 
възпаление на кожата, пърхот; при засилено 
физическо и психическо натоварване. 

Сила за нервната система
 180 капсули

Equilibra препоръчва при: 
проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
при смяна на часови пояс;
депресии;
нервност, психическо натоварване, стрес.

код 30061230

Гинко плюс - 30 капсули
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код 30718230
Спестявате: 

520лв

Стара цена: 

1720лв

Цена: 

1200лв

код 3049240
Спестявате: 

2195лв

Стара цена: 

5490лв

Цена: 

3295лв

код 3042340
Спестявате: 

1715лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

2575лв

Спестявате: 

355лв

Стара цена: 

1780лв

Цена: 

1425лв

код 3080340
Спестявате: 

1715лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

2575лв

Чист черен дроб - 30 таблетки
2 броя

код 30712220
Спестявате: 

330лв

Стара цена: 

1650лв

Цена: 

1320лв

Ябълкови фибри - 55 таблетки за дъвчене

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

код 3048830

Спестявате: 

1155лв

Стара цена: 

3850лв

Цена: 

2695лв

Чай диджестив - 15 филтър пакетчета
2 броя

Equilibra препоръчва този ефективен и 
натурален чай за подпомагане функцията 
на храносмилателната система. При 
болки и газове. Съдържа див копър, 
корен от сладник, семена от зелен анасон, 
ментови листа, кора от сладък портокал и 
цветове от лайка.

код 30271230
Спестявате: 

655лв

Стара цена: 

2190лв

Цена: 

1535лв

Пробиотик комплекс - 10 капсули
2 броя

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

Здрави очи - 30 таблетки - 2 броя

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

AktiVen - 120 капсули

код 30069220

Dr.Nature препоръчва при: нарушена 
микрофлора в храносмилателния тракт; 
хранителни алергии; храносмилателни 
разстройства от различен характер; 
гнилостни и възпалителни процеси в 
червата; след лечение с антибиотици; 
дисбактериоза; срив в имунната система.

Джинджифил - 250 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: общи стомаш-
ни неразположения от различен произход; болки 
в стомаха от преяждане; подуване на стомаха; 
храносмилателни проблеми; диспепсия, гастропареза, 
запек, колики; подобрява моториката на червата; 
подпомага при простудни заболявания, кашлица, 
бронхит, възпаление на ставите; облекчава 
симптомите при морска болест, болест при пътуване.

Дайджестив комплекс плюс 
473 мл

Dr.Nature препоръчва при: тотална деток-
сикация на организма; подготовка на организма 
преди прием на биологично-активни продукти; 
проблеми с храносмилането; подобрява функциите 
на дебелото черво; подобрява метаболизма и 
перисталтиката; след продължителна употреба на 
храни от животински произход.

Vitar  препоръчва при: 
детоксикация на черния дроб;
при заболявания на храносмилателната 
система, черния дроб, жлъчката;
повишени нива на холестерол и мазнини. 
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Еquilibra препоръчва при: 
проблеми с пикочните пътища и функцията
на бъбреците; цистит, парене и болка при 
уриниране; възпалителни процеси причинени 
от различни микроорганизми; подпомагат 
излъчването на пикочна киселина и 
разтварянето на бъбречни камъни.

код 30249240
Спестявате: 

2050лв

Уринеле -12 сашета
2 броя

Стара цена: 

5130лв

Цена: 

3080лв

Калций + Магнезий + Цинк + Витамин D3  
+ Витамин К1 - 30 таблетки - 2 броя

код 30706220

Спестявате: 

260лв

Стара цена: 

1310лв

Цена: 

1050лв

код 3027630

Спестявате: 

920лв

Стара цена: 

3070лв

Цена: 

2150лв

код 30467230
Спестявате: 

1290лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

3000лв

код 3043440

Спестявате: 

3740лв

Стара цена: 

9350лв

Цена: 

5610лв

код 3044840
Спестявате: 

1745лв

Стара цена: 

4345лв

Цена: 

2600лв

Спестявате: 

2420лв

Стара цена: 

6050лв

Цена: 

3630лв

код 30710230

Спестявате: 

520лв

Стара цена: 

1720лв

Цена: 

1200лв

Шугър контрол - 30 таблетки

Креатин и Магнезий - 200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва 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. 

код 3044140

Акнестоп - 30 капсули - 2 броя

Еquilibra препоръчва при: 
диабет тип II;
нарушения във въглехидратния 
метаболизъм;
предразположение към развитие на диабет.

Колаген плюс 
120 таблетки - 2 броя

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

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

Gelenkfit – 240 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: хронични 
проблеми на опорно-двигателната система; 
артрити, артрози, спондилози, ишиас, 
дископатии; при проблеми с костите, ставите, 
мускулите, хрущялите и сухожилията; при 
скованост, болка и износване на ставите.

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

Sanct Bernhard препоръчва при: недостиг 
на всички витамини от група В и витамините А, С 
и Е; недостиг на ценни аминокиселини, минерали 
и микроелементи; подобряване на редица кожни 
проблеми - акне, екземи, себорея и др.; за гладка 
и еластична кожа; за блестяща и мека коса; слаба и 
изтощена коса и пърхот; за здрави блестящи нокти.

Бирена мая + Витамини 
500 таблетки
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код 30729230

Спестявате: 

520лв

Стара цена: 

1720лв

Цена: 

1200лв

Хитозан 1000 - 40 каспули

код 3022030
Спестявате: 

790лв

Стара цена: 

2640лв

Цена: 

1850лв

код 3026130
Спестявате: 

1090лв

Стара цена: 

3630лв

Цена: 

2540лв

Целулит и дренаж - 10 флакона х 15 мл

код 3027440
Спестявате: 

1320лв

Стара цена: 

3295лв

Цена: 

1975лв

код 3048540

Спестявате: 

2090лв

Стара цена: 

5225лв

Цена: 

3135лв

код 501093

Цена: 

1100лв

код 30201230
Спестявате: 

520лв

Стара цена: 

1720лв

Цена: 

1200лв

код 51305230

Спестявате: 

540лв

Стара цена: 

1800лв

Цена: 

1260лв

Супер линия - 30 таблетки - 2 броя ЗЕЛЕНО КАФЕ - 40 капсули

Стевия - 1000 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 
високи нива на кръвната захар;
диабет тип ІІ;
хора с наднормено тегло;
високо кръвно налягане. 

100% хималайска сол. Формирана преди повече от 
250 млн години дълбоко под хималайските планини 
и незасегната от човешката дейност и глобалното 
замърсяване. Съдържа 84 природни минерала 
в съотноение идентично на съотношението им в 
клетъчната течност и кръвната плазма.

Кристална хималайска сол - 500 г
2 броя

Крем с див кестен 250  мл - 2 броя
Възстановяваща грижа за уморени, натежали, 
отекли и изтръпнали крайници. Дивият 
кестен още от древността е известен като 
аналгетик с мощно противовъзпалително 
действие. Богат е на ескулин – вещество, 
което тонизира „чупливите“ вени, намалява 
тяхната проницаемост, прави ги по-еластични 
и по-здрави; предотвратява насъбирането на 
течност и подобрява венозния тонус.

Гел с екстракт от див конски кестен с розмарин 
и арника 30 мл 2 бр. + 1бр. ПОДАРЪК

Подходящ при: преумора, мускулна треска, 
болки в ставите, отекли и подути крака, 
разширени вени, напукани капиляри, травми, 
синини, крампи. Превантивно: застоял или 
много динамичен начин на живот, дълго 
стоене на крак, преди тежки натоварвания.

Vitar препоръчва при: 
лица контролиращи теглото си;
поддържане на идеална фигура;
редукция на теглото;
изгаряне на мазнини;
подобряване на метаболизма.

Еquilibra препоръчва при: 
лица контролиращи теглото си;
ефективно изгаряне на мазнините;
подобряване качеството на кожата;
регулиране липидния баланс и нивата на 
кръвната захар. 

Еquilibra препоръчва при: 
лица контролиращи теглото си;
ефективно изгаряне на мазнините;
подобряване качеството на кожата;
регулиране липидния баланс и нивата 
на кръвната захар. 

Еquilibra препоръчва при: лица, контроли-
ращи теглото си; за контрол на апетита; 
намаляване натрупването на мазнини. ефективно 
подпомага за изхвърлянето на токсини и шлаки 
от организма; при повишено кръвно налягане 
(особено предизвикано от прекомерна употреба 
на сол); повишен холестерол; повишени нива на 
кръвна захар; чернодробни проблеми.

Най-добрият природен подсладител в света!
100% натурален и напълно безвреден!

Сертификат за качество на хранителен продукт 
- ISO-22000!

Атрактивна оферта 
- плащаш 2 бр., а 

получаваш 3 броя.

Подаръкът е на стойност 5.50 лв.
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Спестявате: 

745лв

Стара цена: 

2480лв

Цена: 

1735лв

код 51210230

Спестявате: 

560лв

Стара цена: 

1870лв

Цена: 

1310лв

Спестявате: 

460лв

Стара цена: 

1530лв

Цена: 

1070лв

код 5132030
Спестявате: 

825лв

Стара цена: 

2750лв

Цена: 

1925лв

Подпомага пълното обновяване на кожата, 
подсилва естествените й функции и има 
регенеративен ефект за намаляване и/или 
премахване на пигментни и старчески петна. 
Предотвратява образуването на нови петна и 
придава по-свеж вид на кожата. 

Крем против петна - 50 мл - 2 броя

код 51322240
Спестявате: 

1655лв

Стара цена: 

4140лв

Цена: 

2485лв

Крем-балсам с глюкозамин 
250 мл

Има успокояващ и дълбоко проникващ 
ефект, и е подходящ за ежедневна грижа при 
болки в различни части на тялото: кръст, гръб, 
врат, лакти, рамене, колене и др., като има 
противовъзпалителен и антисептичен ефект. 
Съдържа: Глюкозамин фосфат, екстракт от 
евкалипт, масло от сибирска ела, камфор.

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

Унгвент-балсам с арника 250 мл - 2 броя

Охлаждащ гел - 250 мл - 2 броя
За охлаждане и освежаване. За сваляне 
на температурата при настинки и преумора. 
При главоболие, мускулни и ставни болки, 
тежки физически натоварвания, навяхвания, 
натъртвания, отоци, болки в ставите и 
мускулите. Активни съставки: масло от 
евкалипт, камфор, ментол, глицерин. Без 
парабени.

код 51308230

Meчи гел-балсам
 с алпийски билки - 250 мл - 2 броя

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

код 51319230

код 50106230
Спестявате: 

765лв

Стара цена: 

2550лв

Цена: 

1785лв

Унгвент с екстракт от чаено дърво
200 мл - 2 броя

Подхранва и предпазва кожата от всякакви 
кожни проблеми. Дерматологично тестван и е 
с доказана грижа за кожата при: акне, малки 
пъпчици, дерматити, алергии, различни 
херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния 
(топлинни и слънчеви), ухапвания от насекоми, 
ожулвания и кожни раздразнения и др.

код 9011140
Спестявате: 

1760лв

Стара цена: 

4400лв

Цена: 

2640лв

С подмладяващ ефект и  естествена UVA - UVB защита 
за всеки тип кожа! Сензационна пълна промяна 
на външния вид - бръчици, пори, грапавини, 
петна изчезват моментално! Активни съставки:  
Патентован биологично-активен комплекс (колаген, 
еластин, розова вода и ДНК), масло от жасмин, масло 
от жожоба, витамини и минерален комплекс. 

Активен крем “Тайната на красотата” - 75 мл

Серия TRILOGICA с 30% намаление - всички продукти от стр. 252 и 253, а от стр. 246 Шампоан за защита на цвета 92027 

Спестявате: 

295лв

Стара цена: 

1470лв

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

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

код 5110120
Цена: 

1175лв
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Получено чрез студено пресоване. Подхранващо, 
подобряващо еластичността  и защитно масло за 
лице и тяло - 100% бадемово масло. Хидратира 
в дълбочина, без да омазнява. Подпомага за 
превенция на стрии при бременност или бързо 
отслабване. Идеална основа за масаж. 

Чисто бадемово масло - 250 мл

код 9209330
Спестявате: 

705лв

Стара цена: 

2355лв

Цена: 

1650лв

Чисто масло от шеа - 120 мл

Подхранващо, овлажняващо и защитно масло за лице 
и тяло - 100% масло от шеа. Хидратира в дълбочина, 
без да омазнява. Подпомага грижата за кожата, като: 
премахва бръчки, фини линии и белези; стимулира 
повърхностната микроциркулация; стимулира 
производството на колаген, което прави кожата по-
силна, по-еластична и по-млада; помага при малки 
порязвания и изгаряния; облекчава мускулни болки. 

код 9208830

Спестявате: 

500лв

Стара цена: 

1670лв

Цена: 

1170лв

Серия BIO 7D - 2 продукта по избор с 40% намаление 
от с тр. 292 до стр. 299

Козметичната серия Liquid Crystal Bio Technology 7D (био 
технология на течните кристали 7Д) е предназначена да 
задоволи все по-нарастващите изисквания на жените към 
ефективна козметика с анти-ейдж ефект. Формулите на всички 
продукти в тази серия са на основата на едно от последните 
постижения на модерните технологии – уникалните течни 
кристали. За разлика от традиционните кремове, тези на 
основата на течни кристали могат да се нарекат перфектни, 
защото тяхната структура е създадена като отражение на 
структурата на кожата и е в съответствие с нейната физиология. 

код 91_ _ _40

Чисто арганово масло - 30 мл

Предотвратява дехидратацията и загубата 
на еластичност, забавя появата на бръчки, 
има силно противовъзпалително действие и 
засилва UV-защитата. Подобрява здравината 
на клетъчните мембрани. Подходящо за 
кожа, коса и нокти.

код 9206230

Спестявате: 

1055лв

Стара цена: 

3520лв

Цена: 

2465лв

Серия TRILOGICA с 30% намаление - всички продукти от стр. 252 и 253, а от стр. 246 Шампоан за защита на цвета 92027 

Tricologica  - Подсилваща и реструктурираща серия за коса с 
комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера, арганово масло и кератин).
Подхранва, хидратира и реструктурира ствола на косъма. Проучена 
и създадена да възстанови подхранването на сухата и накъсана 
коса, с реструктуриращо действие по цялата дължина на косъма. 

код 920 _ _30

Цена: 

от 1150лв до 1995лв 

Маски от Bielenda - 3 броя по избор с 30% намаление 
от стр. 287 до стр. 291

Вземете 3 броя маски за 
лице от Bielenda (по избор 
от стр.287 до стр.291) в 
една поръчка и получете 
за всички 30 % отстъпка.

11
Намалението важи при свободно комбиниране на всеки 2 от 

посочените продукта, с изключение на 2 маски.

40+

50+

30+
Цена за 1 продукт: 

от 430лв до 1980лв 
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код 24421
Спестявате: 

520лв

Стара цена: 

1720лв

Цена: 

1200лв
код 30903230

Спестявате: 

655лв

Стара цена: 

2180лв

Цена: 

1525лв

Спестявате: 

680лв

Стара цена: 

2270лв

Цена: 

1590лв

Спестявате: 

680лв

Стара цена: 

2270лв

Цена: 

1590лв
код 24417

код 24418

Ежедневни дамски превръзки 
SHUYA - 30 броя - 2 опаковки

КОМПЛЕКТ Дневни + Нощни 
дамски превръзки SHUYA         

Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те съдържат 
Патентована лентa с анионен чип с активен кислород и инфрачервено 
излъчване. Имат антибактериален, противовъзпалителен и подобряващ 
кръвообращението ефект. 

Фантастичен комплект за устната хигиена 
с уникалната сила на среброто и златото. 
Отстранява вредните микроорганизми 
в устната кухина, премахва лошия дъх 
и съдейства за профилактика на зъбния 
камък.

+

КОМПЛЕКТ  Паста за зъби Dr. Silver - 75 мл 
+ Четка за зъби с Nano Gold -  2 бр. 

Фантастичен комплект за грижа за 
устната хигиена с уникалната сила на 
сребърните йони - антибактериално и 
регенеративно действие. Отстранява 
вредните микроорганизми в устната 
кухина, премахва лошия дъх и съдейства 
за профилактика на зъбния камък.

КОМПЛЕКТ  Паста за зъби Dr. Silver - 75 мл 
+ Четка за зъби с Nano Silver -  2 бр. 

+

код 23001230
Спестявате: 

590лв

Сменяем филтриращ елемент Classic 2 бр. 

Стара цена: 

1960лв

Цена: 

1370лв
код 23003230

Спестявате: 

720лв

Стара цена: 

2400лв

Цена: 

1680лв

Сменяем филтриращ елемент Unimax 2 бр. 

Филтрите пречистват: хлор и хлорни съединения; тежки и радиоактивни 
метали; нефтопродукти; неприятни миризми; пестициди и токсини; високата 
твърдост на водата; пясък, ръжда, глина, механични замърсители. Магнезият 
е от съществено значение за живота, точно както и водата. Той подобрява 
концентрацията и паметта, предпазва от аритмия и високо кръвно релаксира 
мускулатурата, облекчава стреса и забавя процесите на стареене. 

Спестявате: 

1290лв4290лв3000лв

код 2323130
код 2323430

код 2323230

код 2323330

150 л чиста вода винаги с Вас; 
пречиства водопроводна вода 
от хлор, миризми, органични 
и механични примеси; уника-
лен сменяем филтър от активен 
въглен от кокосови черупки; 
ергономичен дизайн и 4 цвята; 
бутилка за многократна употреба 
от пластмаса за хранителни цели.

Цената е за комплекта!

Комбинацията на продуктите е по  избор.

КОМПЛЕКТ DAFI  - Избери 2 продукта от стр. 380 и стр.381 от КАТАЛОГ 2018 и ги вземи с -30% намаление 

код 2324330
код 2324430

код 2324130

код 2324230

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

Цена за 2 
продукта: 

Стара цена за 
2 продукта: 
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код 2510920

Спестявате: 

285лв

Стара цена: 

1430лв

Цена: 

1145лв

код 24414
Спестявате: 

475лв

Стара цена: 

1575лв

Цена: 

1100лв

код 25102240
Спестявате: 

870лв

Стара цена: 

2180лв

Цена: 

1310лв

код 20310230

Спестявате: 

655лв

Стара цена: 

2180лв

Цена: 

1525лв

код 2000640

Спестявате: 

1715лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

2575лв
код 24301

Спестявате: 

6665лв

Стара цена: 

16665лв

Цена: 

10000лв

код 2010120
Спестявате: 

860лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

3430лв

Професионална кърпа за прозорци 
и автомобили  60 х 40 см 

Уникално тънкото влакно и специалния патен-
тован метод на сплитане правят тази кърпа 
незаменим помощник. Изключително ефикасна 
за почистване и полиране на стъклени и 
метални повърхности: прозорци, огледала, 
атомобили, витрини, маси, шкафове, кранове, 
батерии, кристални и стъклени сервизи и др.

Професионална универсална кърпа  
2 броя

Предназначена за професионално по-
чистване на замърсявания навсякъде 
в дома, офиса, автомобила, детската 
градина, училището, университета и 
навсякъде, където има необходимост! 
Може да се използва и за почистване на 
грим и замърсявания по лицето, тъй като 
е изключително мека! 

Многофункционален високо ефективен почист-
ващ концентрат, създаден по най-съвременни 
изисквания, на основата на последните екологични 
тенденции. Притежава висока ефективност при 
почистване на бани, тоалетни, санитария, подови 
покрития, кухненско оборудване, водопроводни 
батерии, фаянс и теракот, стъкла, прозорци, 
огледала, плотове на маси, пластмаса и др. 

Универсален екологичен почистващ 
препарат BIONUR 1000 мл - 2 броя

КОМПЛЕКТ Бамбукова кърпа за съдове+ Eкологичен препарат 
за съдове BIONUR със сапунено орехче - 500 мл

С помощта на бамбуковата кърпа ще можете 
с лекота да миете съдовете си, без да ползвате
вредни препарати, или бихте могли с кърпата 
да полирате вече измитите съдове. Ако все пак 
искате препарат - най-добърият вариант е този 
със сапунено орехче - бързо и лесно отстранява 
мазнини и остатъци от храна и осигурява 
перфектна чистота с много добър полиращ ефект.

+

Neoguard Life

Магнитен уред-бижу от ново поколение  - 
високотехнологичен продукт предназначен 
за: магнитотерапия; магнитна обработка 
на водата; енергийно-информационно 
структуриране на вода, течности и храни; 
защита от негативни външни въздействия; 
енергиен баланс на организма. 

 КОМПЛЕКТ VOLCANO ZAPPER
+ Царски билки Detoxin - 250 мл

VOLCANO Zapper е цифрово електронно устройство, 
което убива болестотворни паразити, бактерии, 
вируси и гъбички чрез електромагнитни вълни 
без използване на медикаментозни средства. За 
постигане на максимален ефект се комбинира с 
Детоксин, който е за подпомагане на организма в 
процеса на освобождаване на натрупваните токсини 
и предотвратяване повторно заразяване.

+

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

Съживява кислорода във възду-
ха, който дишаме! В битови 
и промишлени условия - за 
понижаване на уморяемостта 
и повишаване на имунитета, 
предотвратява разпространение 

на вирусни инфекции и замърсяване на въздуха, 
неутрализира вредното влияние на йонизиращи 
лъчения от компютри и телевизори.

Спестявате: 

4970лв

Стара цена: 

12430лв

Цена: 

7460лв

Спестявате: 

8050лв

Стара цена: 

20130лв

Цена: 

12080лв

код 2251340

код 2250340

Квадратен тиган със стъклен
капак и капачка-дозатор (24 х 24 см)

Тиган за палачинки (Ø 25 см) 

Вкусно, здравословно, 
диетично, икономично 
и екологично готвене. С 

феноменално незалепващо и 
незагарящо каменно покритие. 

Много лесни за почистване – 
само с топла вода и гъба.

Не съдържат PFOA.

13
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код 2007040
Спестявате: 

4355лв

Dr. Silver Генератор на сребърни йони

Стара цена: 

10890лв

Цена: 

6535лв

Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация. Сертифициран по TÜV! 
Лабораторно изследван, с доказан ефект!  Напълно безвреден! Лесен за употреба! 

Уредът служи за генериране на сребърни йони във вода. 

Помага за здравето и красотата. 
Помага за хигиената на дома.
Дава повече от 40 000 литра сребърна вода.
Спестява много пари. 
Може да се използва навсякъде.
Сменяема батерия. 
Сменяем сребърен електрод (2 грама).
Три управляващи програми.
Изключително малки размери. 
Уникален дизайн, надеждност и качество.

10 предимства на Dr.Silver:

Само сега с уреда Dr.Silver
 получавате и 4 невероятни подаръка:

Паста за зъби Dr.Silver 
със сребро, алое и 

хималайска сол  
Четка за зъби с 

нано сребро

Спрей флакон за 
използване на 

приготвената 
сребърна вода Книга “Лечебната сила 

на сребърната вода”

Магнитна гривна Victoria Bells  SB 450 Магнитна гривна Victoria Bells SB 439

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

код 101450240

19 см Спестявате: 

4395лв

Стара цена: 

10990лв

Цена: 

6595лв

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

код 101439240 Спестявате: 

4395лв

Стара цена: 

10990лв

Цена: 

6595лв19 см

код 10150640
Спестявате: 

4395лв

Стара цена: 

10990лв

Цена: 

6595лв

Магнитна гривна Victoria Bells SB 506

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

код 11150640

19 см

21 см

код 111439240

21 см

Магнитна гривна Victoria Bells SB 507

код 10150740
Спестявате: 

4395лв

Стара цена: 

10990лв

Цена: 

6595лв

код 11150740
21 см

19 см

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин



На 06.03. поръчки от страната и онлайн се приемат до 24.00 ч., а в Шоу-Рум - до 18 ч.
 ВЗЕМИ НА ПОЛОВИН ЦЕНА 13.02.- 06.03.2018 

Активни стави - 30 капсули
2 броя

Спестявате: 

3520лв
код 3050550

Стара цена: 

7040лв

Цена: 

3520лв

Активни стави - 30 капсули
2 броя

Спестявате: 

2640лв
код 2610850

Стара цена: 

5280лв

Цена: 

2640лв

Тоалетен сапун със син ирис и 
арганово масло 100 г - 2  броя

код 86805002
Спестявате: 

1645лв

Стара цена: 

3290лв

Цена: 

1645лв

Активни стави - 30 капсули
2 броя

Възглавницата от висококачест-
вена мериносова вълна е мека и 
уютна. Тя подобрява качеството 
на съня и здравето. Гарантира 
отличен температурен контрол и 
„дишане“ на материята, на която 
спим. Предпазва от алергии и 
респираторни заболявания.

Спестявате: 

4290лв
код 2610550

Стара цена: 

8580лв

Цена: 

4290лв

Възглавница от мериносова вълна - 40 х 60 см

Тоалетен сапун със син ирис и 
арганово масло 100 г - 2  броя

код 24434
Спестявате: 

4720лв

Стара цена: 

9440лв

Цена: 

4720лв

Активни стави - 30 капсули
2 броя

Комбинация от 14 уникални билки и семена! Особено
подходящ при хора, страдащи от хипертония и диабет. 
Елиминира киселините в стомаха и подпомага храно-
смилането, с мек лаксативен и детокс ефект. Предоставя 
повече енергия на тялото и спомага за изгаряне 
на мазнините. НЕ съдържа: изкуствени добавки,  
оцветяване, изкуствени подсладители и консерванти, 
добавени овкусители, добавена захар, ГМО. 

Спестявате: 

1400лв
код 10300550

Стара цена: 

2800лв

Цена: 

1400лв

Безкофеинова напитка Фитнес 
Барлей - 350 гр. - 35 дози по 10 г

Тоалетен сапун със син ирис и 
арганово масло 100 г - 2  броя

Кафе за здравословно отслабване. 
Патентована формула с много билки и 
подправки. Изгаря мазнините и моделира 
фигурата. Дава енергия на тялото и 
подобрява метаболизма. НЕ съдържа: 
изкуствени добавки,  оцветяване, изкуст-
вени подсладители и консерванти, доба-
вени овкусители, добавена захар, ГМО. 

код 86805002код 10300450
Спестявате: 

2500лв

Стара цена: 

5000лв

Цена: 

2500лв

Фитнес кафе Be-fine - 30 сашета по 7 г

Турмалинова яка
За подпомагане при: Болка и схващане 
в областта на шията; Болки в раменете и 
горната част на гърба; Стрес, напрежение, 
тежка умствена работа; Шипове; ревматизъм; 
плексит; Главоболие, простуда, настинка, 
умора; Световъртеж; Втрисане; Проблеми с 
кръвообращението; Сънливост; Проблеми с 
щитовидната жлеза; Хроничен тонзилит и др.

код 2092050

Изключително съчетание на висококачествена 
мериносова вълна, магнитно поле и сре-
бърни йони. Вълната има терморегулиращо 
и оздравително действие. Като резултат 
употребата води до бързо и ефективно 

снемане на болка от различен характер. Подобрява състоянието при 
възпаления, болки в гръбначния стълб, ставите, лактите, коленете, 
кръста, раменете, стомаха.

ЕКО МОП + Подарък

Аргинин – 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
нужда от подобряване кръвоснабдяването към 
клетките; сърдечна недостатъчност; проблеми 
със сърдечно-съдовата система; затлъстяване; 
еректилна дисфункци; лечение на рани. Тоалетен сапун със син ирис и 

арганово масло 100 г - 2  броя

код 86805002
Спестявате: 

4730лв

Стара цена: 

9460лв

Цена: 

4730лв

Ортопедичен турмалинов колан 2 в 1
+ ПОДАРЪК 

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

код 24427

Загряващ гел-
балсам с дяволски 

нокът - 10 мл

Магнитен колан с мериносова вълна, 
магнити и сребро

Продукт от ново поколение. Лесно 
може да се използва от всеки. 
Микрофибърната глава осигурява 
екологично почистване, без да 
оставя влажни петна. Гъвкавият 
дизайн на мопа позволява лесно 
почистване под дивани и шкафове.

Резервна 
микрофибърна 
глава ЕКО МОП



Вземете парфюм CARAVAN 150 мл 
на половин цена и 

ПОЛУЧЕТЕ 1 бр. парфюм от 30 мл 
ПОДАРЪК от посочените 3 (по избор). 
Едновременно с поръчката на намаления 

парфюм трябва да посочите и кода на парфюма 
подарък (в черен цвят под снимките). 

код 798 _ _ 50
код 799 _ _ 50

дамски парфюм мъжки парфюм 

CARAVAN  Eau de Parfum - 150 мл

Декоративна козметика HEAN - всички продукти от Каталог HEAN - на половин цена 

Магнитни бижута и аксесоари Magnetix 
Избрани ТОП продукти на половин цена! От стр.18 до стр.34 и от стр.52 до стр.57

Поръчки за продукти от Каталог Magnetix се изпълняват за около 18 дни! 

ПОДАРЪК  ПО ИЗБОР - 1 бр. парфюм 
30 мл от 3-те посочени

или

799523007983330079825300

или

Подаръкът е 
на стойност

Ако избраният от Вас подарък е изчерпан, ще получите някой от другите на случен принцип!

21.95 лв

На 06.03. поръчки от страната и онлайн се приемат до 24.00 ч., а в Шоу-Рум - до 18 ч.
 ВЗЕМИ НА ПОЛОВИН ЦЕНА 13.02.- 06.03.2018 

За контакти:
GM 03/18 www.green-master.eu Възможни са печатни грешки!

Спестявате: 

3290лв

Стара цена: 

6580лв

Цена: 

3290лв


