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СПОРТИВНИЙ? ЗНАЧИТЬ, ЗДОРОВИЙ! 



У нас чудові новини: 
Siberian Health стало офіційним постачальником 

XXIX Всесвітньої зимової універсіади  
2019 року в Красноярську! 
Наша продукція зможе активно підтримувати всіх гостей і  
учасників як під час проведення зимової універсіади – 2019,  
так і в період підготовчих заходів. А що б ви обрали для того,  
щоб добре почуватися навіть в холоднечу? Гортайте наш  
новий каталог, обирайте продукти для себе та своїх близьких і 
насолоджуйтеся зимою в повну силу!

СПРАВЖНЯ 
ЗИМА —  
СПРАВЖНЄ 
«СИБІРСЬКЕ 
ЗДОРОВ'Я»!

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК



ДОВІДНИК 
ЗДОРОВ'Я
Здорові тренди цієї весни! У новому сезоні — 
тільки найкращі природні рішення та натуральна 
допомога вашому організму!

УВАГА

ВІДЧУЙ  
БІОРИТМИ ВЕСНИ! с. 8–9

МІЦНИЙ ІМУНІТЕТ с. 14–15

ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я с. 18–19

ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я с. 20–21

ГНУЧКІ СУГЛОБИ с. 32–33

ЯСНИЙ ПОГЛЯД 
НА СВІТ с. 34–35

ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ с. 36–37

ОБМІН РЕЧОВИН  
ПІД КОНТРОЛЕМ с. 38–39

ЖИТТЯ БЕЗ АЛЕРГІЇ с. 40–41

БАД «Элемвитал  
с органическим  
селеном»  
Вся правда про селен:  
читайте в нашому 
матеріалі!

Програма  
«Відчуй біоритми весни!»  
Як налагодити свій внутрішній  
годинник після зими?

с. 57

с. 8–9

В ЦЕНТРІ  
УВАГИ 

ЦІЄЇ ВЕСНИ 
  



ЗМІСТ НОВИНКИ

КЛЮЧОВІ  
НОВИНКИ  

СЕЗОНУ

БАЛЬЗАМ «АМИН»: НОВА, 
ПОКРАЩЕНА ФОРМУЛА! 

с. 64–65

ФІРМОВА ПРОДУКЦІЯ 
SIBERIAN HEALTH

«Истоки чистоты» с. 2–3

Лінія «Лимфосан» с. 4–5

«Ритмы здоровья» с. 6–7
ANTI-AGE  
«Тетрардиол», «ВитаГерманий»,  
«Хронолонг»

с. 10–11

Набори DAILY Box с. 16–17

Лінія Body Compliment с. 22–27

Зубні пасти с. 28–29

«Тригельм» с. 42–43

«Эльбифид» с. 44–45

Природний інуліновий концентрат с. 45

Лінія «Тримегавитал» с. 46–47

Лінія «Синхровитал» с. 48–51

Фіточаї «Целебные травы Ольхона» с. 52–55

Лінія «Элемвитал» с. 56–59

Лінія «Витамама» с. 60–61

«Сибирская коллекция бальзамов» с. 62–69

Лінія «ЭПАМ» с. 70–71

Лінія Essentials с. 72–73
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400753

«ИСТОКИ ЧИСТОТЫ»
Комплексна система клітинного очищення
У сучасному динамічному ритмі життя більшу частину енергії ми витрачаємо на детоксикацію, тому орга-
нізму потребується регулярне очищення. Комплексна система очищення «Истоки чистоты» складається з 
трьох взаємодоповнюючих формул, які максимально задіюють три головнi механізми очищення внутріш-
нього середовища організму.

РОКІВ УСПІШНОГО 
ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ

ВЕЛИКА НАУКОВА 
БАЗА

ЗАПАТЕНТОВАНА 
ТЕХНОЛОГІЯ З 2007 РОКУ30
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ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕННЯ МІЖКЛІТИННОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Впливає на природні системи по-
заклітинного очищення: кишечник, 
печінку, жовчні шляхи, бронхи, 
органи сечовиділення, кровоносну, 
лімфатичну та імунну системи. 
Міжклітинне очищення являє со-
бою розчинення токсичних речовин 
в різних біологічних рідинах та їх 
подальше виведення з організму 
природним шляхом (з жовчю, по-
том, сечею).

Склад: листя брусниці, трава ласкавця, трава 
звіробою, трава конюшини, корені копієчника, 
корені кровохлібки, корені лопуха, квітки пижма, 
трава шабельнику, листя чорної смородини, коре-
ні солодки, трава споришу, листя мучниці, трава 
хвощa, трава чебрецю, екстракт сени, екстракт 
ехінацеї.

60 капсул

ФОРМУЛА 2
ВНУТРІШНЬОКЛІТИННЕ ОЧИЩЕННЯ

Компоненти комплексу сти-
мулюють роботу ферментів, які 
знешкоджують токсичні речовини, 
змінюючи їх хімічну структуру. 
В результаті шкідливі речовини 
втрачають свою токсичність і мо-
жуть бути виведені з клітин в між-
клітинну рідину. Завдяки послідов-
ній дії компонентів забезпечується 
поетапне внутрішньоклітинне 
очищення організму.

Склад: екстракт крес-салату, силимарин, 
екстракт зеленого чаю, корені лопуха, 
безсмертник, екстракт курильського чаю.

60 капсул

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ КЛІТИН

Антиоксидантний комплекс забез-
печує потужний зовнішній захист 
клітин. Він створює бар’єр навколо 
кожної клітини і нейтралізує вільні 
радикали, надаючи таким чином 
подвійний захист: з одного боку 
– внутрішній (стимулює роботу 
внутрішньоклітинних ферментів, 
які нейтралізують вільний кисень, 
що утворюється усередині клітин), 
з іншого – захист клітинних оболо-
нок (шляхом блокування руйнівних 
процесів окиснення).

Склад: вітаміни С, Е, А, бета-каротин, цинк, мідь, 
селен, трава чебрецю, плоди шипшини, екстракт 
кісточок грейпфрута, екстракт виноградних кісточок, 
екстракт зеленого чаю, аспарагінат марганцю.

60 капсул
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«ЛИМФОСАН»
Натуральні фітосорбенти:
 • М'яко очищають кишечник.
 • Зв'язують та виводять токсини.
 • Є джерелом клітковини та інуліну для мікрофлори кишечника.
 • Збагачені екстрактами для адресного впливу.
 • Є ідеальною основою для корисних коктейлів!

1
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500193
«ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ»
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 
ФІТОСОРБЕНТ

Натуральний продукт зв'язує 
токсини та виводить їх з організму. 
Пектиновий концентрат забезпе-
чує базове очищення кишечника, 
покращує його моторику. Куриль-
ський чай і сена мають м'яку про-
носну дію. Інулін, що міститься в 
топінамбурі, нормалізує мікрофло-
ру кишечника. Ехінацея і шипшина 
сприяють зміцненню імунітету. 

1

Склад: порошок плодів шипшини, смола ін-
дійської акації (гуар), топінамбур, пектиновий 
концентрат (сублімований порошок з яблук), обо-
лонки насіння подорожника, порошок з кореня 
алтеї, порошок з кореня лопуха, екстракт хвоща, 
екстракт ехінацеї, екстракт ромашки, екстракт 
курильського чаю, екстракт сени.

80 г

500194
«ЛИМФОСАН АРТРО»
СУГЛОБОВИЙ ФІТОСОРБЕНТ

Яблучний пектин забезпечує очи-
щення організму, а натуральний 
гідролізат колагену сприяє віднов-
ленню суглобового хряща. Інулін, 
що міститься в топінамбурі, нор-
малізує мікрофлору кишечника, 
кора верби – джерело саліцилатів 
– здійснює на суглоби протиза-
пальну дію.

2

Склад: порошок з плодів шипшини, гідролізат 
колагену Peptan™, топінамбур, пектиновий кон-
центрат (сублімований порошок з яблук), смола 
індійської акації (гуар), екстракт кори верби.

80 г

ПОЧНІТЬ ДЕНЬ  
З НАТУРАЛЬНОГО 

КОКТЕЙЛЮ  
З «ЛИМФОСАНОМ»!

КИСЛОМОЛОЧНИЙ
Інгредієнти: 100 мл теплої 
води, 1 чайна ложка 
«Лимфосана», 100–150 г 
кефіру, мед, фрукти, горіхи.

ФРУКТОВИЙ
Інгредієнти: 100 мл теплої 
води, 1 чайна ложка 
«Лимфосана», 100–150 мл 
улюбленого соку.

Перемішайте всі інгредієнти 
за допомогою міксера, 
шейкера або виделки.
НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ!

Не залишайте суміш для повторного прийому! 
Вживайте коктейлі натщесерце або під час 
першого пройму їжі.

2
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ЕНЕРГІЯ 
БІОРИТМІВ

24 години на добу
7 днів на тиждень!

Вітаміни, мінерали та 
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20 вітамінів
9 мінералів
6 екстрактів

500048 
«РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ»
РАНКОВА ФОРМУЛА

Комплекс включає в себе біо-
логічно активні компоненти, які 
сприяють відновленню загального 
тонусу і працездатності. Це м’які 
природні адаптогени елеутероко-
ка, тонізуюча субстанція з зелено-
го чаю.

Склад ранкової формули: вітаміни А, D₃, E, K₁, 
C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, нікотинамід, фолієва кислота, 
пантотенова кислота, біотин, лікопен, екстракт 
елеутерокока, екстракт зеленого чаю, бета-каро-
тин, параамінобензойна кислота, коензим Q10, 
лавитол (дигідрокверцетин).

30 капсул

ТАБЛЕТНИЦЯ
105555 — зелена
105592 — оранжева

ВЕЧІРНЯ ФОРМУЛА

Вечірня формула «Ритмов здо-
ровья» – це складний фітоміне-
ральний продукт, який містить 
важливі мікроелементи і вітамі-
ноподібні речовини, необхідні для 
відновлення клітин. Комплекс має 
м’яку заспокійливу дію і сприяє 
поступовій гармонізації нічних 
біоритмів.

Склад вечірньої формули: премікс мінераль-
ний CustoMix Minerals (цинк, мідь, йод, залізо, 
марганець, селен), екстракт валеріани, багатий на 
натуральний кремній екстракт хвоща, екстракт 
шоломниці байкальської, Lalmin Мо 2000™ (інак-
тивовані дріжджі Saccharomyces cerevisiae, які 
містять молібден), цитрат цинку, Lalmin Se 2000™ 
(інактивовані дріжджі Saccharomyces cerevisiae, 
що містять селен у формі селенометіоніну), піко-
лінат хрому.

30 капсул
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ЯК НАЛАГОДИТИ СВІЙ ВНУТРІШНІЙ 
ГОДИННИК ПІСЛЯ ЗИМИ?

З приходом весни природа прокидається, а наші біоритми продовжують «зимувати»...  
Як налаштувати свій внутрішній годинник на режим оновлення?

ЯК НЕ ПРОСПАТИ ВЕСНУ ТА ВІДЧУТИ  
ВСЮ КРАСУ ЦІЄЇ ПОРИ РОКУ?  
SIBERIAN HEALTH ЗНАЄ ВІДПОВІДЬ!

«АДАПТОВИТ»: ПІДТРИМАЙТЕ ІМУНІТЕТ!

Після довгої зими резерви організму закінчують-
ся, і мінлива весняна погода може стати причиною 
простудних захворювань. А значить, вам на допо-
могу знову приходить БАД «Адаптовит», склад-
ний рослинний комплекс із 6 фітоадаптогенів. 
Короткий курс (2-4 тижні) допоможе впоратися зі 
втомою, підвищити розумову та фізичну праце-
здатність, швидше відновитися після хвороби та 
тривалий час підтримувати енергію і тонус! 
Для зручності використання випускається у формі 
спрею. 

1
1

АДАПТОГЕНИ ХРОНОБІОТИКИ  ПАНТОГЕМАТОГЕН
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«РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ»: ЗАЛИШАЙТЕСЯ В 
ГАРМОНІЇ ЗІ СВОЇМИ БІОРИТМАМИ!

Повний набір вітамінів, мінералів і екстрактів 
рослин-хронобіотиків, розділений на дві формули 
— ранкову та вечірню,— допоможе налагодити ваші 
біоритми, порушені короткими зимовими днями. 

Завдяки екстрактам зеленого чаю, елеутерокока 
та дигідрокверцетину даурської модрини ранко-
ва формула наситить організм всіма необхідними 
вітамінами та допоможе збадьоритися. Вечірня 
формула, яка містить всі життєво важливі мінера-
ли та екстракт валеріани, подарує повноцінний та 
спокійний сон. Докладніше — на с. 6–7.

2

2

ПРОГРАМА  
«ВІДЧУЙ БІОРИТМИ ВЕСНИ!» 
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3

ПРОДОВЖ  
СВОЮ МОЛОДІСТЬ!
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400924 
«ТЕТРАРДИОЛ» 
ЗАХИСТ СЕРЦЯ З КОМПЛЕКСОМ 
CARDIOAGE™

При нестачі фолієвої кислоти і 
вітамінів групи В підвищується 
рівень гомоцистеїну — природного 
продукту обміну, присутнього в 
крові кожної людини (з віком його 
кількість починає стрімко зростати). 
При підвищеному рівні гомоцисте-
їну значно підвищується ризик 
атеросклерозу і пов’язаних з ним 
серцево-судинних захворювань. 
Завдання підтримання нормаль-
ного рівня гомоцистеїну вирішує 
новітня розробка – полівітамінний 
комплекс «Тетрардиол», ключовою 
особливістю якого є поєднання 
чотирьох найбільш ефективних 
природних компонентів, що сти-
мулюють процес знешкодження 
гомоцистеїну.

1

Склад: вітамінно-органічний комплекс 
cardioAGE™, бетаїн, вітамін В12, піридоксин, 
фолацин.

30 капсул

400229
«ХРОНОЛОНГ» 
КОМПЛЕКС ПРИРОДНИХ ФІТОЕСТРОГЕНІВ 
ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЖІНОЧОЇ КРАСИ

«Хронолонг» – це особливий 
продукт для жінок, який чинить 
загальну дію на весь організм. 
В його основі лежить комплекс 
фітоестрогенів, серед яких – ге-
ністеїн, головний фітоестроген 
жіночої краси. Являючись рослин-
ним аналогом жіночих статевих 
гормонів, фітоестрогени компен-
сують їх дефіцит у середньому та 
літньому віці: значно покращують 
стан шкіри, волосся та нігтів, захи-
щають серцево-судинну систему, 
сповільнюють втрату кальцію та 
зміцнюють кісткову тканину. 

2

Склад: таурин, екстракт сої, геністеїн 
GenVida™, гіалуронат натрію, вітамін D3, фолієва 
кислота.

30 капсул

400599
«ВИТАГЕРМАНИЙ» 
ІННОВАЦІЙНИЙ АНТИВІКОВИЙ 
КОМПЛЕКС

Інноваційний продукт «ВитаГерма-
ний» спрямований на керування 
процесами старіння. Підвищення 
ефективності обміну кисню в клі-
тинах, антиоксидантна дія, підтри-
мання активності імунітету – все це 
стало можливим завдяки новітнім 
мікронутрієнтам, таким як тран-
сресвератрол, органічний германій, 
ліпоєва кислота, коензим Q10. При-
родний комплекс VitAGE™ чинить 
загальну дію на весь організм, але 
ключовими точками є центральна 
нервова і ендокринна системи, пе-
чінка, суглоби та серцево-судинна 
система.

 Вегетаріанські капсули Vcaps з целюло-
зи захищають компоненти продукту від 
перепадів температури і агресивного 
впливу шлункового соку.

3

Склад: екстракт женьшеня, коензим Q10, вітамін С, 
екстракт оливи, ліпоєва кислота, трансресвератрол 
Resvida™, органічний германій Астрагерм-С™.

30 капсул
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АНТИОКСИДАНТНИЙ ЩИТ:

ЧАС 
МОЛОДОСТІ 

ТА КРАСИ!

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЩИТ: 

ВРЕМЯ  
МОЛОДОСТИ  

И КРАСОТЫ!

1

2
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Природа — наш головний помічник 
у боротьбі з віковими змінами. В її 
арсеналі — потужні антиоксиданти, 
універсальні захисники клітин, що 
захищають нас від агресивного 
впливу окислювачів. Мало того, 
існують цілі антиоксидантні 
ланцюжки, тобто антиоксиданти, 
працюючі парами або трійками, 
за рахунок чого підвищується 
ефективність і попереджується 
утворення токсичних продуктів 
нейтралізації окислювачів. 

Обирайте вітамінні комплекси 
Siberian Health з багатим вмістом 
антиоксидантів!»

Юрій Гічев 
Керівник Науково-інноваційного центру 
Siberian Health

«Продовжити молодість 
і красу, залишатися яко-
мога довше успішним і 
активним!

500113 / 500108 
ФОРМУЛА 3  
«ИСТОКИ ЧИСТОТЫ»
ПОТУЖНИЙ АНТИОКСИДАНТНИЙ КОМПЛЕКС

20 найсильніших природних антиоксидантів, 
що входять до складу комплексу, забезпе-
чують:
 • Зовнішній захист клітин — зв'язування і 
нейтралізацію вільних радикалів навколо 
клітини.

 • Зміцнення клітинного бар'єра — блоку-
вання руйнівних процесів окислення в 
клітинних стінках.

 • Внутрішній захист клітин — стимулюван-
ня роботи ферментів, що нейтралізують 
вільний кисень всередині клітин.

Склад: полівалентний антиоксидантний комплекс (вітаміни А, 
Е, С, рибофлавін, мідь, марганець, цинк, селен, хром), екстракт 
шавлії лікарської, екстракт плодів журавлини, екстракт виноград-
них кісточок, екстракт чебрецю, екстракт материнки, екстракт 
зеленого чаю, рутин, лікопен, екстракт чорниці, бета-каротин, 
екстракт сибірської модрини (90% дигідрокверцетину).

120 капсул / 60 капсул

2

500020 / 500055
«НОВОМИН»
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС (З ВІТАМІНАМИ А, С, Е)

Біологічно активний комплекс містить три 
життєво важливих вітаміни: А, Е і С, які за-
безпечують захист організму від руйнівної 
дії вільних радикалів та інших небезпечних 
хімічних речовин, нормалізують обмінні про-
цеси у здорових тканинах організму. Універ-
сальна активність вітамінів-антиоксидантів 
забезпечує захист від широкого кола захво-
рювань, починаючи від застуди та закінчую-
чи хронічними дегенеративними процесами. 
Високий вміст вітаміну С стимулює актив-
ність імунної системи, що сприяє зняттю 
запальних процесів, полегшує самопочуття 
при застуді та респіраторних інфекціях. 

Склад: целюлоза мікрокристалічна, вітамін С (аскорбінова 
кислота), вітамін Е (токоферолу ацетат), вітамін А (ретинолу 
ацетат).

120 капсул / 45 капсул

1
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ЧИМ ЗАЙНЯТІ ВАШІ ІМУННІ 
КЛІТИНИ ЗАРАЗ?

ЗНЕШКОДЖУЮТЬ 
ЧУЖОРІДНІ 
РЕЧОВИНИ

ОПИРАЮТЬСЯ 
ХВОРОБОТВОР-
НИМ МІКРОБАМ

ЗНИЩУЮТЬ 
МУТОВАНІ 
КЛІТИНИ

Імунна система людини активна 24 години 7 
днів на тиждень. І навіть якщо в організм не 
потрапляють чужорідні речовини ззовні, все-
редині нього постійно утворюються мутовані 
клітини, які потрібно своєчасно знищувати.

ПРИДІЛИТЬ УВАГУ СВОЄМУ 
ІМУНІТЕТУ ВЛІТКУ,  
ЩОБ НЕ ДУМАТИ ПРО ЗАСТУДУ  
ТА ВІРУСИ ВОСЕНИ!

ЦИНК — ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ!

Мінеральний комплекс «Элемвитал с органиче-
ским цинком» містить цинк — один з найважли-
віших мікроелементів для підтримання імуніте-
ту — в найбільш засвоюваній органічній формі. 
Додатково продукт збагачений екстрактами зна-
менитих рослинних імуномодуляторів — ехінацеї 
та ацероли. Комплекс рекомендується приймати 
за місяць до початку сезону застуди, щоб зазда-
легідь підготувати і активізувати імунну систему. 
Докладніше —  на с. 58.

1
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ПРОГРАМА  
«МІЦНИЙ ІМУНІТЕТ» 

КОРИСНІ БАКТЕРІЇ  
НА ВАРТІ ІМУНІТЕТУ

70% клітин всієї імунної системи знаходиться в ки-
шечнику. Біфідобактерії беруть участь у вироблен-
ні імунітету, стимулюють утворення знешкоджую-
чих речовин, а також безпосередньо поглинають 
мутовані клітини самого організму.

Пробіотичний комплекс «Эльбифид» сприяє 
нормалізації балансу кишкової мікрофлори. 
Життєздатність корисних бактерій в ньому гаран-
тується завдяки унікальним целюлозним капсулам 
DR-caps, а добру засвоюваність бактерій забезпечує 
яблучний пектин, який виступає в якості поживного 
середовища. Докладніше —  на с. 44–45.

2

1

2

Здоров'я та активність. Продукція Siberian Health. 1/2017     15



1

2

3

DAILY BOX
Будь готовий до нового дня!
Кожен новий день вимагає від тебе максимальної віддачі. Енергія, сила, краса, інтелект і 
чудове самопочуття — в новій серії продуктів DAILY Box.

П'ять секунд твого 
часу!

Від 7 гривень* 
на день!

Вітаміни, мінерали та 
корисні речовини в 
одному наборі!

1 2 3Швидко Доступно Комбо

* Вартість добового прийому БАД DAILY BOX з урахуванням знижки Консультанта 25%.
16
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500175 
IQ BOX
 • IQ-СТИМУЛЯТОР
 • КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

 • Захист клітин мозку: вітаміни А, 
Е та С.

 • Міцна пам'ять, концентрація 
уваги: екстракти гінкго білоба та 
готу коли.

 • Живлення клітин мозку та при-
скорення його роботи: комплекс 
омега-3 кислот.

4

Склад: аскорбінова кислота, аскорбілпальмітат, 
вітамін Е, вітамін А, екстракт шоломниці байкаль-
ської (80% байкаліну), екстракт гінкго білоба (24% 
гінкгофлавонів), екстракт готу коли, лляна олія, 
75%-й концентрат етилових ефірів поліненасиче-
них жирних кислот омега-3.

30 пакетів по 2 капсули

500173 
MEN’S BOX
 • ПРИРОДНИЙ ЕНЕРГЕТИК
 • ПРИРОДНИЙ ІМУНОТОНІК
 • СЕКСУАЛЬНИЙ ТОНІК

 • Висока працездатність та енергія: 
пантогематоген.

 • Сексуальний потенціал і анаболіч-
ний ефект: екстракти йохімбе та 
левзеї.

 • Міцний імунітет: цинк та ехінацея.

2

Склад: аскорбілпальмітат, природні вітамін С і 
бета-каротин у складі екстрактів ацероли і шипшини, 
оротат цинку, лактат цинку, цитрат цинку, цитрат міді, 
екстракт і корінь елеутерокока (сибірського жень-
шеня), червоний корінь, екстракт йохімбе, екстракт 
левзеї, екстракт ехінацеї, екстракт ацероли, порошок 
інуліну, екстракт шипшини, білки з сироватки крові 
марала, Lalmin Se 2000™ (інактивовані дріжджі 
Saccharomyces cerevisiae, що містять органічний селен 
у формі селенометіоніну).

30 пакетів по 3 капсули

500172 
BEAUTY BOX
 • ВІТАМІНИ КРАСИ
 • АНТИОКСИДАНТИ МОЛОДОСТІ

 • Енергія і добре самопочуття: 12 
основних вітамінів.

 • Захист від старіння: коензим Q10.
 • Красиві волосся та шкіра: таурин, 
бета-каротин і вітамін Е.

3

Склад: вітаміни А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, ніко-
тинамід, фолієва кислота, пантотенова кислота, 
біотин, таурин, коензим Q10, суміш токоферолів 
(натуральний вітамін Е), обліпихова олія, нату-
ральний бета-каротин CaroCare™.

30 пакетів по 2 капсули

500174 
ENERGY BOX
 • ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС
 • ПРИРОДНИЙ ЕНЕРГЕТИК  
З ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

 • Бадьорість і чудове самопочуття: 
12 основних вітамінів.

 • Висока працездатність і сильний 
імунітет: пантогематоген.

 • Міцні нігті та кістки, гарне волос-
ся: кальцій + вітамін D.

1

Склад: карбонат кальцію, вітаміни А, D3, Е, К1, 
В1, В2, В6, В12, С, нікотинамід, фолієва кислота, 
пантотенова кислота, біотин, екстракт елеутеро-
кока, червоний корінь, білки з сироватки крові 
марала, Lalmin Se 2000™ (інактивовані дріжджі 
Saccharomyces cerevisiae, що містять селен у формі 
селенометіоніну).

30 пакетів по 3 капсули
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В ОСНОВІ  
ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ’Я:

ПРИРОДНИЙ  
МІНЕРАЛ — ЗАЛІЗО

ВІТАМІНИ ЗДОРОВИЙ СОН

ЧОГО ХОЧУТЬ ЖІНКИ?  
ВЕСНИ ТА КРАСИ!
Негаразди на роботі, побутові клопоти, тур-
бота про домашніх — щоденна рутина з’їдає 
весь вільний час сучасної жінки. Думки, на-
копичені за день, заважають швидко заснути 
і відпочити як слід. Ресурсів на турботу про 
своє здоров’я (а значить, і красу!) все менше 
і менше... 

«ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ»: 
ЗАЛІЗНЕ ЗДОРОВ’Я! 

Напружений ритм життя та регулярні втрати заліза, 
пов’язані з жіночим циклом на тлі незбалансова-
ного харчування, можуть призвести до слабкості, 
поганого кольору обличчя, ламких нігтів і волосся. 
Комплекс «Элемвитал с органическим железом» 
допомагає ліквідувати (і запобігти!) дефіциту важ-
ливого елемента, додає енергії за рахунок природ-
них адаптогенів: елеутерокока та пантогематогену. 
Продукт містить органічні форми заліза — фумарат і 
аскорбат, що забезпечує його високу засвоюваність 
організмом.  Докладніше — на с. 58.

1
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ПРОГРАМА  
«ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я» 

«ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ»: 
СПОКІЙ, ТІЛЬКИ СПОКІЙ!

Комплекс для повноцінного відновлення дбайли-
во і ефективно знімає нервову та м’язову напругу, 
знижує артеріальний тиск. Продукт збагачений 
екстрактами заспокійливих трав: валеріани, гло-
ду та байкальської шоломниці. Ви знову повні сил!  
Докладніше —  на с. 57.

3

«МЕДВЕЖЬИ УШКИ И БРУСНИКА»:  
ПРОФІЛАКТИКА ДЕЛІКАТНИХ ПРОБЛЕМ

Нестача вітамінів, стрес великого міста і неминучі 
переохолодження не проходять безслідно для се-
чостатевої системи жінки. Захистіть себе від нес-
подіваних проблем за допомогою БАД «Медвежьи 
ушки и брусника» серії Essentials! Докладніше —  на 
с. 72.

4

BEAUTY BOX:  
СЯЯННЯ МОЛОДОСТІ ТА КРАСИ!

Для того щоб шкіра, волосся та нігті виглядали на 
всі сто, одних косметичних засобів недостатньо. Ор-
ганізму потрібні вітаміни і антиоксиданти, необхідні 
для підтримання краси! Докладніше —  на с. 16–17.

2

1

3

4

2
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БУТИ СПРАВЖНІМ  
ЧОЛОВІКОМ — МИСТЕЦТВО

БУДЬ СИЛЬНИМ БУДЬ СМІЛИВИМ БУДЬ КРАЩИМ

ЩО ВИМАГАЄТЬСЯ ВІД 
СПРАВЖНЬОГО ЧОЛОВІКА?
Непохитність, сила, рішучість, 
цілеспрямованість... Але сучасні умови 
життя підривають чоловіче здоров’я, і 
здійснювати щоденні подвиги стає все 
складніше. Поверни свою могутність!

MEN’S BOX:  
КРОК 2. РОЗБУДИ СВОЇ ЗДІБНОСТІ

Твоя головна сила — всередині тебе. Харизма, стиль, 
енергія, почуття — ось що допомагає тобі впоратися 
з будь-якими випробуваннями. І для того, щоб сил 
вистачало не тільки вдень, але і вночі, твоєму ор-
ганізму необхідне натуральне джерело чоловічої 
енергії. В одному пакетику MEN’S Вox міститься до-
бова норма необхідних вітамінів, мінералів, адапто-
генів і потужного афродизіаку йохімбіну. 

Один пакетик з капсулами за сніданком зарядить 
тебе енергією на цілий день, а курс MEN’S Box до-
поможе розкрити твою чоловічу сутність. Досить 
слів — дій!  Докладніше —  на с. 17.

1
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ПРОГРАМА  
«ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я» 

«ТРИМЕГАВИТАЛ. ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»: КРОК 3. БУДЬ ГОТОВИЙ ЗАВЖДИ
2

2

1

кислота, що відноситься до класу поліненасичених 
жирних кислот омега-3, — завдяки їй здійснюється 
нормальне дозрівання повноцінних сперматозоїдів. 
Продукт містить одну з найвищих концентрацій цін-
ної омега-3 кислоти, що дозволяє поповнити її дефі-
цит в організмі та підтримати чоловіче репродуктив-
не здоров’я. Докладніше —  на с. 47.

Про чоловічу безплідність не прийнято говорити 
відкрито. І якщо проблеми інтимного характеру за-
раз виправляються досить легко, то відновлення ре-
продуктивної функції — це більш складне питання, 
яке вимагає комплексного вирішення. Незбалансо-
ване харчування, погана екологія, стрес, тягар від-
повідальності — все це підриває чоловіче здоров’я. 
Тому набагато легше запобігти розвиткові недуги, 
ніж витрачати гроші на лікарів і дорогі ліки. Однією з 
ключових біологічно активних речовин для підтри-
мання фертильності у чоловіків є докозагексаєнова 
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СКИДАЄМО ВАГУ  
ПРОГРЕСИВНО,  
СТИЛЬНО І СМАЧНО!
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500283 
НАТУРАЛЬНИЙ ПОЖИВНИЙ 
КОКТЕЙЛЬ
НАТУРАЛЬНЕ КАКАО ТА ІМБИР

Абсолютно натуральний замінник 
харчування для тих, хто прагне 
схуднути без шкоди для здоров’я. 
Замінює один або декілька 
прийомів їжі, дозволяє споживати 
менше калорій, одночасно 
підтримуючи баланс життєво 
важливих поживних речовин.

1

Склад: концентрат молочного білка Promilk 
Kappa Optimum, оболонки насіння подорожника, 
натуральний какао-порошок, лактулоза, порошок 
кореня імбиру, L-карнітину тартрат, мікронізова-
на гамма-ліноленова кислота бораго Life’s GLA®, 
бета-глюкани вівса OATWELL®, екстракт момор-
дики (гіркої дині), мікронізовані омега-3 поліне-
насичені жирні кислоти риб’ячого жиру MEG-3®, 
екстракт ацероли, екстракт листя стевії SWETA®.

25 г

ЧАС   
ПРИГОТУВАННЯ:

1 хвилина

200  
ККАЛ 

В ОДНІЙ 
ПОРЦІЇ

1
ЗАМІНА 

повноцінного 
прийому їжі
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ДРОБОВЕ ХАРЧУВАННЯ:  
ПРАВИЛЬНИЙ ПІДХІД 

(коли є час!)
Дробове харчування — чудовий спосіб прискорити метаболізм, покращити фігуру та самопочуття. 

При такому підході до їжі організм постійно отримує корисні поживні речовини,  
а ви не відчуваєте приступів голоду. Ось приблизний план харчування:*

*	 Приблизно	1500	кілокалорій	на	день,	підходить	жінкам	для	зниження	ваги.	Чоловікам	необхідно	збільшити	
кількість	кілокалорій	мінімум	на	1000.

7:00–8:00 Сніданок 100 г каші (гречка, вівсянка), 1 варене яйце,  
1 склянка апельсинового соку

11:00 Другий 
сніданок овочевий салат, знежирений йогурт, банан

13:00–14:00 Обід 100 г нежирного м’яса (курка, риба, 
телятина), 100 г рису, овочевий салат

17:00 Полуде-
нок

100 г знежиреного сиру, печена картоплина, 
яблуко, овочевий смузі

19:00–20:00 Вечеря 150 г нежирного м’яса (курка, риба, теляти-
на), овочі, приготовані на парі
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А ЯКЩО ЧАСУ НЕМАЄ? 
ТОДІ — КОКТЕЙЛЬ  
BODY COMPLIMENT!
Поживний коктейль Body Compliment в компактних пор-
ційних пакетиках заощадить час і місце в сумці — замінюй-
те ним один, два або три прийоми їжі та худніть зі смаком! 
Ви можете приготувати коктейль з питною водою або 
молоком, в спеціальному шейкері або в будь-який пляшці.

Енергії — так, голоду — ні!

500269
НАТУРАЛЬНИЙ ПОЖИВНИЙ 
КОКТЕЙЛЬ
НАТУРАЛЬНЕ КАКАО ТА ІМБИР

2

Склад: концентрат молочного білка Promilk 
Kappa Optimum, оболонки насіння подорожника, 
натуральний какао-порошок, лактулоза, порошок 
кореня імбиру, L-карнітину тартрат, мікронізова-
на гамма-ліноленова кислота бораго Life’s GLA®, 
бета-глюкани вівса OATWELL®, екстракт момор-
дики (гіркої дині), мікронізовані омега-3 поліне-
насичені жирні кислоти риб’ячого жиру MEG-3®, 
екстракт ацероли, екстракт листя стевії SWETA®.

350 г

• Змішайте в шейкері або пляшці 300 мл зне-
жиреного молока або води та 1 мірну ложку з 
верхом (25 г) коктейлю.

• Ретельно струсіть декілька разів.
• Зачекайте 1–3 хвилини, залежно від бажаної 

консистенції (чим довше, тим густіше).
• За бажанням можна додати шматочки фрук-

тів, нежирний йогурт або горіхи.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
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BODY COMPLIMENT
Програма корекції фігури та рельєфу шкіри
Ми впевнені, що зберегти стрункість можна тільки при комплексному підході. Обов'язкові складові гарного 
тіла – фізична активність, правильне харчування та натуральні елементи для нормалізації обміну речовин. 
Програма Body Compliment – це ідеально підібрані БАД з адресним впливом на проблеми надмірної ваги, 
нерівності шкіри та зайвих сантиметрів. Body Compliment допоможе досягти вам бажаних результатів в 
моделюванні фігури!
Формула гарного тіла Body Compliment:
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403807 
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ТУРБО-ЧАЙ
ПРИСКОРЕННЯ РОБОТИ КИШЕЧНИКА

Трав'яний турбо-чай прискорює 
процес схуднення і дарує легкість:
 • Сена позбавляє від надлишків 
рідини, чинить проносну дію.

 • Імбир спалює жири, а куриль-
ський чай допомагає нормалізу-
вати обмін речовин.

3

Склад: листя сени, кора крушини, курильський 
чай, імбир, шматочки яблука, квітки ромашки.

30 фільтр-пакетів

403729 
«АКТИВ ФАЙБЕР»
ШВИДКЕ НАСИЧЕННЯ І КОНТРОЛЬ 
АПЕТИТУ

 • Гуар зв'язує надлишки вуглеводів 
і цукру в кишечнику, пригнічує 
відчуття голоду, сприяє швидко-
му насиченню.

 • Олігохітозан зв'язує надлишки 
жирів і холестерину в кишечнику.

 • Альгінати прискорюють проход-
ження їжі через кишечник.

2

Склад: яблучний пектин, гаурова камедь, харчові 
цитрусові волокна, оболонки насіння подорожни-
ка, корінь лопуха, хітозан.

120 капсул

403728 
«ХРОМЛИПАЗА»
ВУГЛЕВОДНИЙ КОНТРОЛЬ

 • Сполуки хрому сприяють знижен-
ню апетиту, зменшують потребу 
в жирній та багатій на вуглеводи 
їжі.

 • Екстракт коренів елеутерокока 
допомагає вуглеводам швидко 
перетворитися в енергію всере-
дині клітин.

 • Екстракт момордики активізує 
метаболізм вуглеводів, пригнічу-
ючи їх перетворення на жири.

1

Склад: екстракт момордики, екстракт елеутеро-
кока, екстракт зеленого чаю, піколінат хрому.

60 капсул

1 2

3
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403379 
«СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК»
ОНОВЛЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ

В основі пасти – сполучення сибір-
ських рослин і червоної глини, яка є 
джерелом необхідних мінеральних 
речовин. Екстракти сибірської шип-
шини і червоної глини покращують 
кровопостачання ясен, сприяють 
відновленню тканин порожнини 
рота, ефективно зміцнюють зубну 
емаль. Природний захист сибірських 
рослин (сибірського ялівцю, обліпи-
хи, шавлії, ромашки) перешкоджає 
розвитку запалень і пародонтозу, 
пригнічує активність карієсогенних 
бактерій.

1

Склад: екстракт сибірської шипшини, червона 
глина, екстракти сибірського ялівцю, шавлії, 
обліпихи та ромашки.

75 мл

403380 
«СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС»
НАТУРАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Природна профілактична зубна 
паста розроблена з урахуванням 
найсуворіших вимог екологічної 
безпеки та натуральності. Емульсія 
бджолиного прополісу має анти-
бактеріальну і протизапальну дію, 
сприяє зменшенню кровоточиво-
сті та набряклості ясен, а також 
швидкому загоєнню пошкоджень 
слизової порожнини рота. Екстрак-
ти сибірських трав і ефірні олії 
допомагають впоратися з неприєм-
ним запахом і надійно освіжають 
подих.

2

Склад: емульсія бджолиного прополісу, комплекс 
екстрактів і олій бадану, шавлії, ромашки, герані 
та обліпихи.

75 мл
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НАТУРАЛЬНІ  
ЗУБНІ ПАСТИ!
Не містять фтору, лаурилсульфатів, парабенів, 
грубих абразивних компонентів, синтетичних 
барвників.



403024 
«СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА»
ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД І ЗНИЖЕННЯ 
ЧУТЛИВОСТІ

М'яка основа цієї пасти дозволяє 
дбайливо і ефективно очистити 
навіть найчутливіші зуби, не трав-
муючи емаль. Інноваційна чистяча 
основа Tixosil SoftClean® додатково 
сприяє зниженню чутливості зубів 
і перешкоджає стоншенню зубної 
емалі. Паста освіжає подих, допома-
гає значно покращити стан ясен.

3

Склад: олія і натуральний сік алтайської обліпи-
хи, екстракт календули, екстракт материнки.

75 мл

3

КЛІНІЧНО 
ДОВЕДЕНО:

Згідно з результатами клінічних досліджень,  
проведених Центром профілактичної стоматології  

«ПРОФИДЕНТ» (м. Москва) у вересні –  
грудні 2015 р. з участю 38 добровольців  

протягом 90 днів.

ЗНИЖЕННЯ НА 

31,58%
ЗНИЖЕННЯ НА 

30,16%
ЗМЕНШЕННЯ НА 

59,76%

ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ 

ДО ТЕМПЕРАТУРИ

ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ 

ДО ТАКТИЛЬНИХ 
ПОДРАЗНИКІВ

УТВОРЕННЯ   
ЗУБНОГО НАЛЬОТУ
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402579 
УЯН НОМО | «ГИБКИЙ ЛУК»
НАТУРАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА

 • Значно покращує рухливість.
 • Охолоджує і допомагає зняти 
запалення.

 • Швидкий і стійкий ефект.

1

Склад: живиця ялицева, хондроїтин,органічна сірка, 
екстракти живокосту і шабельнику, папаїн, комплекс 
ефірних олій (евкаліпта, ялиці, розмарину, ладану, 
живокосту, шабельнику, гвоздики).

100 мл

КОЛИ РУХ У 
РАДІСТЬ!
Захищайте ваші суглоби та м'язи 
комплексно та заздалегідь!
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2

3

4

402580
УЯН НОМО | «ГИБКИЙ ЛУК»
БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТІЛА

 • Ефективний при високих фізич-
них навантаженнях.

 • Миттєвий проникаючий ефект.
 • Швидке відновлення.
 • Максимально довгий захист.

3

Склад: хондроїтину сульфат, глюкозаміну 
гідрохлорид, гіалуронова кислота, папаїн, мен-
тол, комплекс ефірних олій (ялиці, розмарину, 
гвоздики).

50 мл

402692 
«ЖИВОКОСТ»
БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ ЖИВОКОСТУ, 
ГЛЮКОЗАМІНОМ І ХОНДРОЇТИНОМ

 • Класична формула бальзаму 
для суглобів.

 • Значно покращує рухливість.
 • Охолоджує і допомагає зняти 
запалення.

 • Схвалено декількома поколін-
нями.

2

Склад: хондроїтину сульфат, глюкозаміну гід-
рохлорид, екстракт бодяги, екстракт живокосту, 
комплекс ефірних олій (евкаліпта, кайєпута, 
ялівцю, розмарину і гвоздики).

100 мл

402861 

ХУРДАН | «БЫСТРЫЙ»
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА

 • Миттєва допомога для шийного і 
поперекового відділів хребта.

 • Ментол сприяє покращенню 
місцевого кровообігу, усуненню 
дискомфортних відчуттів.

 • Усуває застійні явища.

4

Склад: екстракт кореня дуба, органічна сірка, 
камфора, ментол.

50 мл
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ГОЛОВНІ ВОРОГИ СУГЛОБІВ

НАДМІРНІ 
НАВАНТАЖЕННЯ

ЗАЙВА  
ВАГА

ТРАВМИ

Відновлення суглобового хряща відбувається повільно, а щоденні 
навантаження регулярно підточують суглобові тканини, формуючи 
ґрунт для майбутніх проблем. Прискорюють руйнівний процес зайва 
вага, травми і підвищена фізична активність.

ПОДБАЙТЕ ПРО СВОЇ СУГЛОБИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ, 
ЩОБ УНИКНУТИ ХВОРОБ У МАЙБУТНЬОМУ!

ЖИТТЯ В РУСІ!

Натуральний бальзам «Уян Номо» — для швидкої 
допомоги при дискомфорті та болях в суглобах.

Фермент динячого дерева (папаїн) позитивно впли-
ває на хрящові тканини хребта і суглобів, запускає 
процес утворення нових кровоносних судин і роз-
витку кісткової тканини.

Знаменита ялицева живиця, здавна застосовувана 
сибірськими знахарями, сприяє зняттю запалень 
і швидкому відновленню пошкоджених ділянок.  
Докладніше —  на с. 30–31.

1

1

32



ПРОГРАМА  
«ГНУЧКІ СУГЛОБИ» 
Чотири продукти для внутрішньої  

та зовнішньої турботи про суглоби

4

2

3

ЧАС ЗДОРОВИХ СУГЛОБІВ!

«Синхровитал VI» — двофазний комплекс для від-
новлення і захисту тканин суглобів. Прийом про-
дукту розділений відповідно до біологічних ритмів 
людини на дві формули: ранкову і вечірню.

Комплекс містить оптимальні добові дози хондро-
протекторів, а також природні протизапальні ре-
човини з екстрактів кори білої верби, коренів гар-
пагофітума і шипшини. Докладніше —  на с. 50–51.

4

2 В 1: ЖИВЛЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

«Лимфосан Артро» —  фітосорбент для базового 
очищення організму і підтримання функції сугло-
бів. Містить високоочищений гідролізат колагену 
Peptan™, що сприяє відновленню суглобового хряща.  
Докладніше —  на с. 4–5.

2

ТРАВИ ТА ЯГОДИ ДЛЯ СИЛЬНИХ СУГЛОБІВ

Підтримання нормального водно-сольового обміну 
в організмі особливо важливе для здоров'я суглобів, 
оскільки сприяє відновленню змазки в суглобовій 
сумці та дарує легкість рухів.

Фіточай «Уян Номо» з листям брусниці, чорної смо-
родини і хвощем сприяє нормалізації обмінних про-
цесів у суглобах. Плоди шипшини і листя брусниці є 
джерелами вітаміну С і біофлавоноїдів, що забезпе-
чують синтез колагенових волокон. Дія чаю спрямо-
вана на підвищення міцності та зносостійкості сугло-
бів. Докладніше —  на с. 54–55.

3
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БАЗОВА ДОПОМОГА ОЧАМ

«Арония и лютеин» — економічне рішення для за-
хисту очей. Продукт містить необхідну кількість 
рослинних пігментів-світлофільтрів у формі високо-
технологічних стандартизованих екстрактів чорно-
плідної горобини та чорниці. Докладніше —  на с. 73.

1

ЩО МОЖЕ ОСЛАБИТИ ЗІР?

ПРЯМІ  
СОНЯЧНІ 
ПРОМЕНІ 

ВИПРОМІНЮ-
ВАННЯ ЕКРАНІВ 
ЕЛЕКТРОННИХ 
ПРИСТРОЇВ

ШКІДЛИВІ 
ЗВИЧКИ

Сітківка ока часто підпадає під вплив безпо-
середнього випромінювання сонця та екранів 
електронних пристроїв. Яскраве світло руйнує 
клітини макули (центральної частини сітківки) 
і викликає в них утворення вільних радикалів. 

З часом такий вплив веде до необоротних по-
рушень зору. Але світло не єдиний ворог очей: 
наприклад, паління викликає порушення кро-
вопостачання, що також призводить до погір-
шення зору.

1

34



ПРОГРАМА  
«ЯСНИЙ ПОГЛЯД НА СВІТ» 

КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА

Двофазний комплекс для підтримання зору 
«Синхровитал VII», рекомендований насамперед 
підліткам, особам молодого та середнього віку. 
Містить лютеїн і зеаксантин, посилені вітаміном С, 
а також екстракти гібіскусу, аронії та чорниці, які 
поліпшують кровопостачання очей. Докладніше 
—  на с. 50–51.

3
ЗАХИСТ ВІД ВІКОВИН ЗМІНЕНЬ ОЧЕЙ

«Тримегавитал. Лютеин и зеаксантин. Суперконцен-
трат» — ліпідний комплекс для профілактики вікової 
дегенерації сітківки в зрілому віці, містить 200% від до-
бової норми лютеїну і зеаксантину для швидкої та ефек-
тивної допомоги. Доведено, що ці пігменти грають клю-
чову роль в запобіганні вікових змін, що призводять до 
втрати зору. Хімічні властивості лютеїну та зеаксантину 
дозволяють їм поглинати шкідливу для очей синю ча-
стину спектра світлового випромінювання, тому їх без 
перебільшення можна назвати нашими внутрішніми 
сонцезахисними окулярами.  Докладніше —  на с. 46–47. 

2

3

2
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1

ГОЛОВНІ ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМ ІЗ СЕРЦЕМ

ВІКОВІ ЗМІНИ  
ОРГАНІЗМУ
 • Вік (старше 40)
 • Підвищений артеріальний тиск
 • Підвищений рівень холестерину

СПОСІБ ЖИТТЯ
 • Зайва вага
 • Паління, алкоголь
 • Нестача руху
 • Стрес

ЗАВДАННЯ: ЗДОРОВІ СЕРЦЕ І СУДИНИ
Одна з причин виникнення серцево-судинних порушень — ате-
росклероз. Розвитку атеросклерозу сприяє так званий поганий 
холестерин, який формує особливі бляшки, що прилипають до 
стінок судин і порушують кровообіг. Негативно дається взнаки 
і дія гомоцистеїну: це небезпечна речовина пошкоджує стінки 
судин, допомагаючи бляшкам закріпитися на них. З віком про-
цес утилізації гомоцистеїну сповільнюється, в результаті чого 
він починає накопичуватися в організмі у великих кількостях. 
Однак рівень холестерину і гомоцистеїну можна регулювати — 
за допомогою омега-3 жирних кислот та інших речовин.

ЗНАЙТИ І ЗНЕШКОДИТИ

БАД «Тетрардиол» містить вітамінно-органічний 
комплекс cardioAGE™, який підтримує здоров'я 
серцево-судинної системи. В його складі — тетрада 
Моррісона, унікальна комбінація природних речо-
вин, які стимулюють процес знешкодження гомо-
цистеїну і не допускають перевищення його рівня.  
Докладніше —  на с. 10–11.

1
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Крім «поганого» холестерину, існує також «хоро-
ший», який відповідає за утворення нових клітин 
і зміцнення стінок судин. У великих кількостях він 
міститься в омега-3 жирних кислотах, необхідних 
організму для регуляції ліпідного обміну і кров'я-
ного тиску. Крім того, омега-3 кислоти знижують 
в'язкість крові та ризик пошкодження стінок су-
дин, зменшуючи ймовірність утворення тромбів. 
Слід знати: організм не синтезує омега-3 кислоти 
самостійно, тому так важливо отримувати їх з 
їжею або біологічно активними добавками в по-
трібній кількості. 

3

2

ПРОГРАМА  
«ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ»

ПРИРОДНА СИЛА ЛЬОНУ

Ліпідний комплекс «Тримегавитал. Сибирс-
кий лен и омега-3» містить два джерела по-
ліненасичених жирних кислот: концентрат 
риб'ячого жиру (30% омега-3) і насіння льону.  
Докладніше —  на с. 46–47.

2

ТУРБОТА ПРО СЕРЦЕ З ГЛИБИНИ СТОЛІТЬ

З давніх часів жителі Сибіру вважали плоди і листя 
глоду оберегом від злих духів, символом життя і 
сили. У фіточаї «Шанга Зурхэн (Сильное сердце)» 
глід в комбінації з пустирником і мелісою викликає 
антиаритмічну дію, знижує артеріальний тиск і за-
хищає від стресу.  Докладніше —  на с. 54–55.

3
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НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

РІВЕНЬ ЦУКРУ  
В КРОВІ

ЗАЙВА  
ВАГА 

ПОСТІЙНА 
СПРАГА

Цукровий діабет — одне з найпоширеніших хро-
нічних захворювань у світі: за останні 10 років 
його частота зросла в середньому на 75%. Тисячі 
людей по всьому світу навіть не здогадуються, 
що мають невиявлену форму цього серйозного 
захворювання. Головним провокуючим факто-
ром у розвитку цукрового діабету II типу є ожи-

ріння: в групі ризику знаходяться гладкі чоловіки 
та жінки з об'ємом талії понад 102 і 88 см відпо-
відно. Якщо фігура стала схожа на яблуко і вранці 
мучить сильна спрага, варто серйозно перегляну-
ти свою дієту і перевірити рівень цукру в крові.

СОЛОДКЕ БЕЗ ЦУКРУ — РЕАЛЬНО!

Рецептура фіточаю «Хубад Сай (Жемчужный 
чай)» складена за стародавніми бурятськими 
трактатами, що описують природу цукрового ді-
абету і способи його лікування. Рослини Гірсько-
го Алтаю та Прибайкалля, які входять до складу 
фіточаю, надають комплексну цукрознижувальну 
дію. «Хубад Сай» можна пити замість звичайного 
чаю з цукром: коріння лопуха в складі напою, крім 
очищення від шкідливих продуктів вуглеводного 
обміну, виконують роль натурального підсолод-
жувача. Докладніше —  на с. 54–55.

1

5,0
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ПРОГРАМА  
«ОБМІН РЕЧОВИН ПІД КОНТРОЛЕМ» 

МЕНШЕ КАЛОРІЙ — МЕНШЕ ПРОБЛЕМ

Комплекс пектинів у складі БАД «Актив Файбер» 
знижує кількість споживаних калорій, зменшую-
чи всмоктування жирів і вуглеводів, завдяки чому 
відновлюється чутливість клітин організму до ін-
суліну. Докладніше —  на с. 27.

2

ПРЕВЕНТИВНИЙ ЗАХИСТ

«Природный инулиновый концентрат» на основі 
активних компонентів бульб топінамбура, спря-
мований на профілактику цукрового діабету та 
остеопорозу. Найважливішим із компонентів є 
інулін: в кишечнику він розпадається до фрукто-
зи, яка здатна повноцінно замінити глюкозу. При 
цьому засвоєння фруктози не вимагає присутно-
сті інсуліну, що дозволяє уникнути енергетичного 
голоду клітин і нормалізувати обмін речовин.  
Докладніше —  на с. 45. 

3

2
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КИШЕЧНИК ПРАЦЮЄ ЯК ГОДИННИК!

«Лимфосан Э» — фітосорбент на основі яблучного 
пектину, артишоку та квіток пижма для підтриман-
ня нормальної роботи кишечника і протидії парази-
тарним інфекціям. 

2

ЩО ПРОВОКУЄ  
ВИНИКНЕННЯ АЛЕРГІЇ?

«СТЕРИЛЬНІ» 
УМОВИ ЖИТТЯ В 
ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 

НЕЗБАЛАНСОВАНЕ 
ХАРЧУВАННЯ

ПАРАЗИТАРНІ 
ІНФЕКЦІЇ

З року в рік зростає число людей, які страждають 
на алергічні захворювання. На думку вчених, у 
цього феномена може бути декілька причин, од-
нією з яких є неправильне формування імунної 
відповіді в ранньому дитинстві. Як інший значу-
щий фактор виділяють нераціональне харчуван-

ня, яке призводить до порушення балансу в ор-
ганізмі між протизапальними речовинами. Крім 
того, підвищену алергічну чутливість організму 
часто пов’язують з паразитарними інфекціями.

ОМЕГА-ЩИТ ВІД АЛЕРГІЇ

«Тримегавитал. Бораго и амарант» — ліпідний комп-
лекс, збагачений гамма-ліноленовою кислотою (ГЛК), 
якої часто не вистачає в нашому раціоні. Без цієї омега-6 
поліненасиченої жирної кислоти в організмі не виро-
бляється простагландин Е1 — одна з найбільш дієвих за-
хисних речовин, що запобігає передчасному старінню, 
запальним процесам і алергії. Прийом ГЛК протягом 1-2 
місяців допомагає збільшити кількість простагландину 
Е1 і тим самим знизити підвищену чутливість до алерге-
нів.  Докладніше —  на с. 46–47.

1
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ПРОГРАМА  
«ЖИТТЯ БЕЗ АЛЕРГІЇ!» 

ПРИРОДНА ВІДПОВІДЬ ПАРАЗИТАМ

Паразити порушують нормальний пере-
біг імунологічних процесів, що підвищує 
ризик виникнення алергічних реакцій. 
Трифазна програма «Тригельм» при-
значена для корекції та профілактики 
основних паразитарних захворювань 
кишечника і жовчовидільної системи. 
Містить такі потужні протипаразитарні 
компоненти, як сена, пюре дикої калини, 
ефірні олії фенхелю та бергамота. До-
кладніше —  на с. 42–43.

33
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500116

«ТРИГЕЛЬМ®»
Трифазна антипаразитарна програма
• Комплексний вплив на проблему.
• Натуральний рослинний склад.
• Спеціальна схему прийому, розроблена вченими Науково-інноваційного центру 

Siberian Health.
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ФОРМУЛА 1: «ПАРАЛАКС»
ОЧИЩЕННЯ КИШЕЧНИКА ТА 
ЖОВЧОВИДІЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Рослинний комплекс ефективно 
очищає кишечник і жовчовидільні 
шляхи, готуючи організм до актив-
ного антипаразитарного впливу. 

Склад: квітки пижма, екстракт сени, екстракт 
черемші, екстракт кори осики.

30 капсул

ФОРМУЛА 2: «ФИТОПАР»
АНТИПАРАЗИТАРНИЙ УДАР

Натуральні компоненти справля-
ють потужну протипаразитарну 
дію: знешкоджують і виводять 
паразитів з кишечника і жовчних 
шляхів.

Склад: квітки пижма, трава золототисячника, 
екстракт фенхелю.

60 капсул

ФОРМУЛА 3: «ЭНТЕРОВИТ»
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЯ

Натуральний мед, гвоздика і 
екстракти сибірських рослин під-
тримують нормальну мікрофлору 
кишечника після активного впливу 
«Формули 2», а також виводять за-
лишкових паразитів, які продовжу-
ють виділятися з важкодоступних 
жовчних шляхів.

Склад: мед натуральний, порошок гвоздики 
духмяної, пюре калини, імбир, олія бергамота. 

200 г

ПРИРОДНА  
ВІДПОВІДЬ ПАРАЗИТАМ!
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КОРИСНІ БАКТЕРІЇ  
на варті вашого імунітету!

1

70% клітин імунної сис-
теми знаходиться в кишечнику.
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500107 
«ЭЛЬБИФИД»
МАКСИМАЛЬНО ПОВНИЙ КОМПЛЕКС 
ЛАКТО- І БІФІДОБАКТЕРІЙ

Пробіотичний комплекс має макси-
мально повний та наближений до 
природної мікрофлори склад  
лакто- і біфідобактерій для нормалі-
зації балансу кишкової мікрофлори 
і травлення. Життєздатність корис-
них бактерій гарантується унікаль-
ною технологією мікрокапсулю-
вання, розробленою в партнерстві 
з південнокорейською компанією 
CellBiotech. 
Унікальні целюлозні капсули, ви-
готовлені за технологією DR-caps, 
захищають бактерії від агресивного 
впливу шлункового соку і достав-
ляють їх до кишечнику повністю 
збереженими.

1

Склад: яблучний пектин, концентрат біфідобак-
терій (В. bifidum, B. breve, B. infantis, B. longum), 
концентрат лактобактерій (L. acidophilus, L. casei, 
L. plantarum).

15 капсул

400237 
«ПИК» (ПРИРОДНИЙ 
ІНУЛІНОВИЙ КОНЦЕНТРАТ)
ДЖЕРЕЛО ФРУКТООЛІГОСАХАРИДІВ

«ПИК» являє собою концентрат 
природного полісахариду, одержу-
ваного з бульб топінамбура, в яких 
міститься така речовина, як інулін. 
При регулярному прийомі інуліну 
відбувається зниження рівня цу-
кру в крові і підвищується фізіоло-
гічна ефективність інсуліну, такого 
необхідного для підтримання нор-
мального вуглеводного обміну та 
рівня холестерину в крові.

2

Склад: порошок з бульб топінамбура.

75 г
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1

2

«ТРИМЕГАВИТАЛ»
Джерело незамінних жирних кислот
Ліпідні комплекси для підтримки гарного самопочуття в будь-якому віці!
 • Особлива технологія капсулювання: збереження корисних властивостей активних компонен-
тів протягом всього терміну придатності та відсутність неприємного запаху риб’ячого жиру.

 • Якісний склад: високоочищена сировина рослинного і тваринного походження від євро-
пейських виробників.

 • Оптимальні добові дозування.
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500049 
«ТРИМЕГАВИТАЛ. 
БОРАГО И АМАРАНТ»
ПРОФІЛАКТИКА АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Ліпідний концентрат є джерелом 
гамма-ліноленової кислоти (ГЛК), 
яку організм не здатний виробляти 
самостійно і яка додатково має 
надходити з їжею. ГЛК є попе-
редником гормоноподібної речо-
вини — простагландину E1, який 
має протизапальну і антиалергічну 
дію. Комплекс додатково збагаче-
ний вітамінами D і Е.

4

Склад: олія бурачника (бораго), олія амаранта, 
вітамін Е, вітамін D3.

30 капсул

500062 
«ТРИМЕГАВИТАЛ.  
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3»
ЗАХИСТ СЕРЦЯ ТА СУДИН

Джерело ейкозапентаєнової (ЕПК) 
і докозагексаєнової (ДГК) омега-3 
кислот. В концентраті риб’ячого 
жиру та насінні сибірського льо-
ну міститься більше 70% омега-3 
кислот (ЕПК і ДГК), які викликають 
потужний кардіозахисний, анти-
тромбічний і судинозвужувальний 
ефект.

3

Склад: 75%-й концентрат етилових ефірів полі-
ненасичених жирних кислот омега-3, лляна олія, 
вітамін Е.

30 капсул

500060 
«ТРИМЕГАВИТАЛ. 
НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН 
И ОБЛЕПИХА»
НАТУРАЛЬНИЙ АНТИОКСИДАНТНИЙ 
ЗАХИСТ

В основі продукту — обліпи-
хова олія, багате джерело 
бета-каротину. Цей природний, 
100% натуральний антиоксидант 
виконує світлозахисну функцію та 
є безпечним і легкозасвоюваним 
джерелом вітаміну А. Обліпихо-
вий бета-каротин у поєднанні з 
вітаміном Е сприяє профілактиці 
запальних процесів у шлунку і 
кишечнику, а також захисту шкіри, 
допомагаючи їй залишатись моло-
дою та еластичною. 

2

Склад: обліпихова олія, суміш токоферолів 
(натуральний вітамін Е), натуральний бета-каро-
тин CaroCare™.

30 капсул

4

500102 
«ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН. 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»
ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ ОЧЕЙ ВІД 
СВІТЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Новий ліпідний комплекс містить 
високу концентрацію природних 
пігментів-світлофільтрів, які блоку-
ють небезпечне випромінювання, 
захищаючи зорові клітини від світ-
лового пошкодження. Це дозволяє 
підтримувати запас світлофільтрів 
у необхідній кількості для профі-
лактики вікової дегенерації клітин 
сітківки. Таким чином, продукт зни-
жує навантаження на зір від впливу 
комп’ютера і дозволяє зберегти 
гостроту зору якомога довше.

1

Склад: обліпихова олія, натуральний лютеїн 
FloraGlo®, натуральний зеаксантин OptiSharp™, 
вітамін Е.

30 капсул

500061 
«ТРИМЕГАВИТАЛ.  
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»
ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОЗКУ ТА 
ГОСТРИЙ ЗІР
Докозагексаєнова кислота (ДГК) є 
однією з найважливіших омега-3 
поліненасичених жирних кислот. 
Вона вибірково накопичується в 
клітинах головного мозку, зорових 
клітинах сітківки і чоловічих ста-
тевих клітинах. Від кількості ДГК 
в клітинних оболонках безпосе-
редньо залежить функціональна 
активність цих клітин. Новий про-
дукт містить найвищу серед усіх 
аналогів концентрацію чистої до-
козагексаєнової кислоти, виділеної 
безпосередньо зі свого природного 
першоджерела — глибинних мор-
ських водоростей.

5

Склад: концентрат докозагексаєнової кислоти 
Life’s DHA™, виділений з глибинних морських 
водоростей.

30 капсул
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«СИНХРОВИТАЛ»
Хронобіологічний захист
 • Адресний вплив.
 • Захист природних біотритмів.
 • Прогресивні технології російських, європейських і американських виробників.
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500071 
«СИНХРОВИТАЛ II»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ КЛІТИН 
МОЗКУ

Нейропротекторний комплекс 
сприяє підтриманню функції міцної 
пам'яті та добрій розумовій працез-
датності. До складу засобу входять 
найефективніші компоненти, які 
покращують мозковий кровообіг: 
екстракт гінкго білоба перешкод-
жає виникненню судинних тромбів, 
екстракт женьшеня покращує жив-
лення клітин мозку. Екстракти бай-
кальської шоломниці та звіробою 
чинять м'яку заспокійливу і антиде-
пресивну дію.

2

Ранковий комплекс: екстракт гінкго білоба, 
екстракт женьшеня, екстракт готу коли, аскор-
білпальмітат.
Вечірній комплекс: екстракт шавлії, екстракт 
звіробою, аскорбілпальмітат, екстракт шоломниці 
байкальської.

60 капсул

500130 
«СИНХРОВИТАЛ IV»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ПЕЧІНКИ

Натуральний продукт для комп-
лексної підтримки здоров'я печінки. 
Розторопша активізує обмін речовин 
в клітинах печінки, сприяючи їх ре-
генерації, підвищує захист від вірусу 
гепатиту С. Артишок стимулює утво-
рення жовчі та сприяє очищенню пе-
чінки і жовчного міхура. Шоломниця 
байкальська та звіробій справляють 
м'який жовчогінний ефект, чинять 
загальнозміцнювальну і тонізуючу 
дію на організм. Таурин покращує 
відтік жовчі і має антиоксидантні 
властивості.

3

Ранковий комплекс: таурин, екстракт розто-
ропші, екстракт листя артишоку.
Вечірній комплекс: таурин, екстракт звіробою, 
екстракт шоломниці байкальської.

60 капсул

500072 
«СИНХРОВИТАЛ III»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ СЕРЦЯ

Джерело бета-глюкану, ліпоєвої 
кислоти, селену і лікопіну, додат-
кове джерело вітексину. Продукт 
розроблений з урахуванням 
біоритмів серцево-судинної сис-
теми і містить новітні біологічно 
активні компоненти, які сприяють 
зниженню рівня холестерину та 
артеріального тиску, зменшують 
імовірність тромбозу.

1

Ранковий комплекс: бета-глюкани вівса 
OatWell, ліпоєва кислота.
Вечірній комплекс: екстракт листя з квітками 
глоду, Lalmin Se 2000™ (інактивовані дріжджі 
Saccharomyces cerevisiae, що містять селен у формі 
селенометіоніну), лікопен.

100 капсул
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500050
«СИНХРОВИТАЛ VII»
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
СІТКІВКИ ОКА І КРИШТАЛИКА ВІД 
СВІТЛОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ
•  100% добової норми лютеї-

ну (FloraGlo®) і зеаксантина 
(OptiSharp™) забезпечують анти-
оксидантний захист органів зору.

• Бета-каротин (CaroCare™) сприяє 
збереженню зору і нормальній 
роботі сітківки.

• Антоціани покращують кровообіг 
в органах зору і захищають зорові 
клітини від старіння та УФ-випро-
мінювання.

• Вітамін С блокує руйнівні реакції в 
сітківці та кришталику, викликува-
ні світлом.

5

Ранковий комплекс: екстракт гібіскусу, екстр-
акт карельської чорниці, екстракт алтайської 
аронії.
Вечірній комплекс: екстракт ацероли, екстракт 
шипшини, натуральний лютеїн FloraGlo®, нату-
ральний бета-каротин CaroCare™, ліпідний вітамін 
С, натуральний зеаксантин OptiSharp™.

60 капсул

500065 
«СИНХРОВИТАЛ VI»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ СУГЛОБІВ
«Синхровитал VI» являє собою 
комплекс для захисту суглобових 
тканин і нормалізації їх стану, 
розділений, у відповідності до 
біологічних ритмів нашого орга-
нізму, на дві формули: ранкову і 
вечірню. Активними компонентами 
продукту є сульфат глюкозаміну i 
хондроїтину, вітамін С, екстракти 
кори білої верби і гарпагофітуму, 
які, діючи комплексно, сприяють 
відновленню хрящової тканини 
суглобів.

4

Ранковий комплекс: глюкозаміну сульфат, 
екстракт кори білої верби (похідні саліцилової 
кислоти), хондроїтин.
Вечірній комплекс: глюкозаміну сульфат, 
екстракт коренів гарпагофітуму (гарпагозиди), 
хондроїтин, екстракт шипшини.

60 капсул

500073 
«СИНХРОВИТАЛ V»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОРГАНІВ 
ДИХАННЯ
«Синхровитал V» містить полісаха-
риди, серед яких найбільш значу-
щий — арабіногалактан. Це відмін-
ний стимулятор імунної системи, 
який збільшує утворення клітин 
імунітету майже вдвічі ефективні-
ше за ехінацею. Завдяки активним 
імуностимулюючим компонентам 
продукт благотворно впливає на 
дихальну систему, покращує стан 
при застуді та інфекціях.

6

Ранковий комплекс: арабіногалактан модрини 
ResistAid™, екстракт кереня женьшеня, екстракт 
листя подорожника.
Вечірній комплекс: арабіногалактан модрини 
ResistAid™, екстракт листя шавлії, екстракт квіток 
ромашки, екстракт чебрецю.

60 капсул
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500021 
АМИНАЙ ЭМ | «ТРАВА ЖИЗНИ»
ПЕЧІНКОВИЙ ФІТОЧАЙ

Фіточай «Аминай Эм» був роз-
роблений на основі традиційних 
бурятських рецептів, створених 
для підтримання печінки та жовчо-
видільної системи. Трава звіробою 
в поєднанні з плодами шипшини 
сприяє захисту клітин печінки. 
Приймочки кукурудзи, трава горця 
пташиного (споришу) мають м'яку 
жовчогінну дію. Крім того, квітки 
пижма в комбінації з приймочками 
кукурудзи сприяють нормалізації 
складу жовчі.

1

Склад: стовпчики з приймочками кукурудзи, 
квітки пижма, трава звіробою, листя м'яти перце-
вої, трава ромашки, плоди шипшини, трава горця 
пташиного (споришу).

30 фільтр-пакетів

500028 
ШЭДИТЭ НОЙР  
«ВОЛШЕБНЫЙ СОН»
СЕДАТИВНИЙ ФІТОЧАЙ

До складу фіточаю «Шэдитэ 
Нойр» входить комплекс рослин, 
запозичений з давніх тібетських 
і бурятських традицій. Трави, що 
входять до складу фіточаю, діють 
за каскадним принципом: послі-
довно впливаючи на всі фази сну 
(фазу засинання, швидкого сну 
і поверхневого сну). Поєднання 
трави материнки, листя меліси і 
м’яти сприяє м’якій седативній дії 
та, крім того, добре впливає на 
нервову і серцево-судинну системи 
організму.

2

Склад: кореневища з коренями валеріани, трава 
пустирника, трава материнки, квітки ромашки, 
трава звіробою, листя м’яти перцевої, трава 
меліси лікарської.

30 фільтр-пакетів

500022 
КУРИЛ САЙ | «КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ»
ШЛУНКОВИЙ ФІТОЧАЙ

Рецептура фіточаю «Курил Сай» 
складена за стародавніми бурят-
ськими трактатами, що успадкува-
ли мудрість тибетських традицій. 
Сприятливий вплив на травну 
систему здійснюється за рахунок 
слабкої проносної, жовчогінної та 
протизапальної дії подорожника, 
шипшини і ромашки. Крім того, па-
гони курильського чаю сприяють 
нормалізації кишкової мікрофлори 
і м’якій очищувальній дії, що доз-
воляє використовувати фіточай у 
схемах корекції ваги.

3

Склад: курильський чай, трава ромашки, плоди 
шипшини, листя подорожника, трава ласкавця.

30 фільтр-пакетів

1

3

2
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500024 
СЭБЭР НУУР  
«ЧИСТОЕ ОЗЕРО»
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ФІТОЧАЙ

Фіточай «Сэбэр Нуур» призначений 
для підтримання нормальної ро-
боти шлунково-кишкового тракту. 
Завдяки дії листя сени, що входить 
до складу фіточаю, він чинить м'яку 
проносну дію. Курильський чай 
сприяє нормалізації мікрофлори 
кишечника, листя смородини і трава 
конюшини мають м'яку сечогінну 
та потогінну дію, а корінь лопуха – 
жовчогінну дію.

4

Склад: листя сени, кора крушини, листя 
кропиви, корені лопуха, листя смородини, 
квітки ромашки, курильський чай, трава 
конюшини.

30 фільтр-пакетів

4

5

500023 
САГААН ХАРААСГАЙ 
«БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА»
ЖІНОЧИЙ ФІТОЧАЙ

Фіточай «Сагаан Хараасгай» при-
значений для підтримання здоров'я 
жіночого організму. Трава конюшини і 
люцерни, листя шавлії особливо багаті 
на природні фітоестрогени, які спри-
яють нормалізації балансу жіночих 
статевих гормонів. Трави материнки і 
меліси, що входять до складу фіточаю, 
мають м’яку заспокійливу дію, а трави 
звіробою і шавлії мають антибактері-
альні властивості, що сприяє зниженню 
ризику запалень, пов’язаних з жіночою 
статевою сферою.

5

Склад: трава пустирника, трава люцерни, трава меліси 
лікарської, листя м’яти перцевої, листя шавлії, трава 
звіробою, трава материнки, трава конюшини.

30 фільтр-пакетів
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500027 
ШАНГА ЗУРХЭН  
«СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
СЕРЦЕВИЙ ФІТОЧАЙ

Дія фіточаю «Шанга Зурхэн» спря-
мована на підтримання 
серцево-судинної системи. Плоди 
глоду, пустирник і зізіфора, які 
входять до складу фітокомплексу, 
сприяють підвищенню сили серце-
вих скорочень та зниженню рівня 
холестерину. Комбінація глоду та 
меліси чинить антиаритмічну дію, 
а пустирник і меліса мають м'яку 
заспокійливу дію та захищають 
серце від стресу.

8

Склад: плоди глоду, трава зізіфори, трава пустир-
ника, трава горця пташиного (споришу), трава 
меліси, листя смородини.

30 фільтр-пакетів

500025 
УЯН НОМО | «ГИБКИЙ ЛУК»
СУГЛОБОВИЙ ФІТОЧАЙ

Фіточай «Уян Номо» був спеціально 
розроблений для підтримання нор-
мальної роботи суглобів. Так, листя 
брусниці, чорної смородини, корені 
кульбаби і хвоща сприяють нор-
малізації водного і мінерального 
обміну в суглобах. Плоди шипшини 
і листя брусниці є джерелами віта-
міну С і біофлавоноїдів, які забезпе-
чують синтез колагенових волокон, 
що утворюють каркас суглобового 
хряща, і тим самим забезпечують 
міцність і зносостійкість суглобів.

9

Склад: листя смородини, плоди шипшини, трава 
шабельнику, корені солодки, трава хвоща, листя 
брусниці, трава гадючника, каркаде.

30 фільтр-пакетів

500127 
БЭЛЭН АМИН  
«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»
ГРУДНИЙ ФІТОЧАЙ

Компоненти фіточаю допомагають 
полегшити стан під час застуди і 
зняти запалення в дихальних шля-
хах. Квітки липи чинять відхарку-
вальну дію, полегшуючи виділення 
мокротиння. Ромашка вбиває 
мікроби і прискорює відновлення 
організму, а м’ята чинить потогінну 
дію.

6

Склад: листя липи, квітки ромашки, м'ята, шма-
точки яблука.

25 фільтр-пакетів

500026 
ХУБАД САЙ  
«ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ»
ДІАБЕТИЧНИЙ ФІТОЧАЙ

Фіточай «Хубад Сай» складений за 
бурятськими трактатами, де описа-
ні рецепти, які чинять комплексну 
цукрознижувальну дію. Включені 
до складу фіточаю лушпиння ква-
солі, листя шавлії та чага сприяють 
зниженню рівня цукру в крові. 
Коріння елеутерокока і трава лю-
церни активізують вуглеводний 
обмін. Листя чорниці сприяють від-
новленню активності інсуліну. Крім 
того, корені лопуха забезпечують 
очищення організму від шкідливих 
продуктів вуглеводного обміну.

7

Склад: лушпиння квасолі, пагони чорниці зви-
чайної, корені та кореневища елеутерокока, трава 
люцерни, листя шавлії, чага, корені лопуха.

30 фільтр-пакетів
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«ЭЛЕМВИТАЛ»
СЕРІЯ ОРГАНІЧНИХ МІНЕРАЛІВ
Це мінерали та мікроелементи в концентрованій природній формі, які максимально 
засвоюються організмом. Натуральні комплекси збагачені вітамінами та рослинними 
екстрактами, які підвищують активність і біологічні ефекти мінералів.
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500054 
«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ»
КАЛЬЦІЙ — МІНЕРАЛ ПРИРОДНОЇ 
МІЦНОСТІ

Натуральний кальцій в декількох 
природних формах, включаючи 
найбільш органічний для орга-
нізму людини гідроксиапатит 
кальцію, створює основу міцної 
кісткової тканини. Вітамін D3, цинк 
та ізофлавони сої забезпечують 
адресне потрапляння кальцію в 
кістки та запобігають його втраті 
з віком. Вітаміни B6, С і К1, а також 
марганець і природний кремній 
хвоща формують надійний білко-
вий каркас кістки.

1

Склад: карбонат кальцію, вітамінно-мінераль-
ний комплекс (вітаміни D3, B6, C, K1, марганець, 
цинк), гідроксиапатит кальцію, екстракт сої, 
екстракт хвоща.

60 капсул

500031 
«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ»
СЕЛЕН – МІНЕРАЛ ПРИРОДНОЇ 
МОЛОДОСТІ

Органічні сполуки селену в поєд-
нанні з вітамінними і рослинними 
антиоксидантами створюють мо-
лекулярний ефект біопротекції і 
бiорегенерації серцево-судинної 
системи, мозку, печінки та інших 
органів, продовжуючи активне 
життя клітин.

3

Склад: екстракти часнику, ацероли, шипшини 
і шоломниці байкальської, вітамін Е, Lalmin Se 
2000™ (інактивовані дріжджі Saccharomyces 
cerevisiae, що містять селен у формі селенометіо-
ніну), лавітол (дигідрокверцетин).

60 капсул

500038 
«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ»
МАГНІЙ — МІНЕРАЛ ПРИРОДНОЇ 
БЕЗТУРБОТНОСТІ

Магній присутній практично в 
кожній клітині нашого організму, 
але особливо багато його в м'язах, 
а також м'язових клітинах судин і 
серця. Річ у тім, що однією з голов-
них функцій магнію є регуляція 
процесів розслаблення м’язів, су-
дин і серця. Завдяки цьому магній 
забезпечує хороший сон і стійкість 
до стресу.

4

Склад: дицитрат магнію тризаміщений, екстракт 
валеріани, екстракт листя і квіток глоду, екстракт 
шоломниці байкальської.

60 капсул

4

500089 

«ЭЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ»
ЙОД — МІНЕРАЛ ПРИРОДНОЇ ЕНЕРГІЇ

Йод входить до складу гормонів 
щитовидної залози, які активізують 
роботу всього нашого організму, 
стимулюють фізичну і розумову 
активність, беруть участь у процесах 
обміну, зростання і відновлення. 
Органічні сполуки йоду в вигляді 
морських водоростей (ламінарії) і 
екстракту фукуса забезпечує висо-
кий вміст йоду і стандартизовану 
якість компонентного складу.

2

Склад: ламінарія (морська капуста БІО), порошок 
з коренів родіоли рожевої, екстракт фукуса, 
екстракт астрагалу, Lalmin Se 2000™ (інактивовані 
дріжджі Saccharomyces cerevisiae, що містять 
селен у формі селенометіоніну).

60 капсул
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500039

«ЭЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ»
ЗАЛІЗО – МІНЕРАЛ ПРИРОДНОЇ КРАСИ
Органічні сполуки заліза в поєднанні з 
комплексом вітамінів групи B і природ-
ними адаптогенами пантів алтайського 
марала і сибірського женьшеня (елеуте-
рокока) регулюють кровотворення та 
обмін кисню в організмі, насичуючи шкі-
ру молодістю, а тіло — енергією. Вітамін 
С та інулін з коренів лопуха підвищують 
розчинність і ступінь засвоєння заліза.

6

Склад: екстракт кореня лопуха, екстракт елеутерокока, 
фумарат заліза, аскорбат заліза, вітамінний комплекс 
(вітаміни В₁, В₂, В₆, нікотинамід, фолієва кислота, білки з 
сироватки крові марала, вітамін С).

60 капсул

5

6

500040 
«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ»
ЦИНК – МІНЕРАЛ ПРИРОДНОЇ СИЛИ
Цинк необхідний для підтримання 
імунітету та захисних сил організму, а 
також чоловічої статевої сили. У цьому 
йому допомагають: мідь, натуральний 
вітамін С у складі екстрактів ацероли 
та шипшини, натуральний інулін у 
складі екстракту лопуха, а також іму-
номодулюючі речовини ехінацеї, які 
складають основу БАД «Элемвитал с 
органическим цинком».

5

Склад: екстракт ехінацеї, екстракт ацероли, порошок 
інуліну, екстракт шипшини, органічний комплекс ZincVital 
(оротат цинку, лактат цинку, цитрат цинку), цитрат міді.

60 капсул
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СЕЛЕН — 
один з найважливіших мікроелементів, значу-
щість якого часто недооцінюють.

ОСНОВНІ ОЗНАКИ 
ДЕФІЦИТУ СЕЛЕНУ:
• різке зниження працездат-

ності;
• зниження імунітету, часті за-

студи, проблеми зі шкірою;
• погане загоювання ран;
• зниження гостроти зору;
• порушення потенції, зни-

ження фертильності.
Важливо стежити за тим, щоб 
організм регулярно отримував 
необхідну кількість селену, 
адже зараз все складніше 
зустріти цей елемент в щоден-
ному раціоні. БАД «Элемвитал 
с органическим селеном» 
заповнить добову потребу в 
цьому мікроелементі та дару-
ватиме відмінне самопочуття 
кожного дня.

Se
Без селену неможливий 
нормальний захист організ-
му від вільних радикалів, 
адже він безпосередньо 
бере участь у виробленні 
ферментів-антиоксидантів. 
Підвищуючи синтез лейко-
цитів, селен посилює іму-
нітет і покращує опірність 
організму хворобам та ін-
фекціям. Необхідність селе-
ну зумовлена також і його 
роллю в метаболізмі гормо-
нів щитовидної залози. 
Селен входить до складу 
більш ніж 30 різних каталі-
заторів біохімічних проце-
сів, тому без нього порушу-
ється білковий, жировий та 
вуглеводний обмін. Мікро-
елемент підвищує засвоєн-

ня йоду, підсилює дію 
вітаміну Е та захищає 
організм від передчасно-
го старіння. Для чолові-
ків селен має особливе 
значення, оскільки пози-
тивно впливає на репро-
дуктивну і статеву функ-
ції. Дефіцит селену може 
призвести до розвитку 
серцево-судинних, ін-
фекційних, гастроенте-
рологічних захворювань 
і навіть до утворення 
злоякісних пухлин.
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«ВИТАМАМА»
«Золотая рыбка» виконує бажання!
Просте і безпечне вирішення підтримки зростання та 
розвитку дитячого організму
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Для підтримання внутрішнього ба-
лансу багато років тому я вибрала 
заняття йогою... З одного боку, це 
можливість знайти відповіді на вну-
трішні питання, з іншого — практики 
та заняття з маленькою донькою 
розкривають в мені неймовірну 
жіночність і любов до себе, дитини, 
світу... Що ще допомагає мені бути в 
гармонії з собою? Звичайно, це щастя 
від того, що моя сім'я здорова! Сьо-
годні для підтримки нашого доброго 
самопочуття я обираю природні про-
дукти Siberian Health. Чистий скарб 
не тільки для дорослих і дітей, а й 
для майбутніх мам!»

Засновник авторського напряму 
«Йога Народження», сертифікова-
ний викладач класичної хатха-йоги, 
парної, жіночої, перинатальної, ди-
тячої йоги та йоги в повітрі, Майстер 
рейки.

АНАСТАСІЯ НІСАГРА

«Мій вибір — 
баланс і гармонія! 

500126 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
ОМЕГА-3 КИСЛОТИ ТА ВІТАМІНИ

Омега-3 кислоти і вітаміни, які містяться 
в золотих капсулах-рибках, необхідні для 
гармонійного розвитку дитини. Вони спри-
яють правильному формуванню сітківки 
ока, зміцненню пам’яті, повноцінному роз-
витку нервової та серцево-судинної сис-
тем. Оригінальна форма капсули дозволяє 
дозувати вміст і додавати його в їжу, надій-
но захищає продукт від окиснення.

Склад: 75%-й концентрат етилових ефірів полі-
ненасичених жирних кислот омега-3, лляна олія, 
вітамін Е, вітамін А, вітамін D3.

75 г
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СИБІРСЬКА КОЛЕКЦІЯ 
БАЛЬЗАМІВ І ПРОДУКТІВ  
ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

Серія легендарних бальзамів створена на основі древніх тібетсько-бурятських рецеп-
тів для підтримання краси і відмінного самопочуття. Серце колекції — екстракти трав 
Сибіру (Алтаю і Байкалу), концентрати ефірних олій рослин та інші цінні рослинні 
компоненти.
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500191 
ГОРХОН | «РУЧЕЙ»
РОСЛИННИЙ ВЕНОТОНІК

Підтримка і профілактика при порушеннях 
лімфотоку та кровообігу в ногах:

 • Покращує мікроциркуляцію крові та лім-
фоток.

 • Зміцнює стінки кровоносних судин.

 • Підвищує тонус вен і капілярів.

Склад: діосмін, рутин, пагони зимолюбки, харчова добавка 
мікрокристалічна целюлоза (наповнювач), харчова добавка 
стеарат кальцію (антизлежувач).

60  таблеток
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ГАРЯЧИЙ  
ПОДИХ СИБІРУ!

1

2
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Одна з найбільш відомих і ефектив-
них — камфорна олія, найдавніший 
засіб для лікування простудних 
захворювань. При його нанесенні 
на шкіру поліпшується мікроцирку-
ляція, а при вдиханні парів відбу-
вається вплив на судиноруховий та 
дихальний центри нервової системи. 
В результаті дихати стає легше, а тіло 
набуває втрачених тонусу і легкості!»

Інна Кудріна  
експерт з краси  
Siberian Health

«Ефірні олії людство 
використовує вже 
багато тисяч років.

401800 
ОДОН | «ЗВЕЗДА»
РОЗІГРІВАЮЧИЙ АРОМАБАЛЬЗАМ

 • Ароматерапевтична композиція з 9 при-
родних олій.

 • Заспокоює та знімає перевтомлення.
 • Допомагає організму адаптуватися в пе-
ріоди міжсезоння та холодну пору року.

1

Склад: вода, олія рицинова, ефірна олія м’яти, ефірна олія 
евкаліпта, камфора, ефірна олія лаванди, ефірна олія герані, 
обліпихова олія, ефірна олія аїру, ефірна олія анісу, ефірна 
олія імбиру, ефірна олія майорану, олія насіння соняшнику, 
екстракт листя розмарину.

30 мл

402456 
АМИН | «ДЫХАНИЕ»
ЯЛИЦЕВИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РОЗТИРАНЬ

Відчуйте тепло та енергію сибірської 
природи! Ялицева живиця та ефірна олія 
червоного перцю глибоко прогрівають та 
підвищують захисні сили організму. Ефір-
ні та рослинні олії чинять ароматерапев-
тичну дію, а комплекс екстрактів рослин 
допомагає полегшити дихання.

2

Склад: живиця ялицева, олія червоного перцю, комплекс 
ефірних олій (евкаліпта, ялиці, равенсари, кедра, материн-
ки, шавлії, туї, майорану, чебрецю), комплекс рослинних 
екстрактів (липового квіту, дуба, березових бруньок, шавлії, 
м’яти).

50 мл
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402860 
«КОРЕНЬ»
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДІЇ

 • Знижує запальні прояви різного 
характеру.

 • Прогріває та покращує самопо-
чуття.

 • Відновлює сили.
 • Полегшує дискомфортні відчут-
тя в суглобах рук і ніг.

1

Склад: олія ялицева, камфора, олія евкаліпта 
ефірна, живиця соснова, екстракт чебрецю, 
екстракт кори дуба, екстракт півонії, екстракт 
мати-й-мачухи, екстракт кропиви, екстракт хмелю, 
екстракт бадану, екстракт солянки пагорбової, 
екстракт буркуну білого, екстракт дягелю, екстракт 
перстачу, екстракт звіробою, екстракт чаги.

250 мл

ПРИ ДИСКОМФОРТІ ТА 
БОЛІ

ПРИ ВИРАЖЕНИХ 
БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТЯХ 
У М'ЯЗАХ І СУГЛОБАХ, 
ЗАСТУДІ ТА ЗАСТІЙНИХ 
ЯВИЩАХ У ЛЕГЕНЯХ

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
ОСТЕОХОНДРОЗУ

401915 
ЭЛЬБЭШЭН | «ВОЛШЕБНИК»
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

 • Очищає порожнину рота.
 • Захищає від бактерій і підтримує 
природну мікрофлору порожни-
ни рота.

 • Допомагає зняти запалення і за-
хищає ясна від кровоточивості.

 • Усуває неприємний запах з рота.

2

Склад: хлорофіліпт (екстракт листя евкаліпта), 
екстракт сибірської модрини, олія евкаліпта, 
м'ята, шавлія, солодка, горець японський, бай-
кальська шоломниця, ромашка, олія чайного 
дерева.

250 мл

402880
ЭЛЬБЭШЭН | «ВОЛШЕБНИК»
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
ПОРОЖНИНИ РОТА

 • Захищає від бактерій, заспокоює 
подразнене горло.

 • Знімає відчуття дискомфорту.
 • Приємно освіжає подих.
 • Зручно носити з собою.

3

Склад: октенідін (дезінфікуючий 
засіб-антисептик), розмарин, перцева м'ята, 
ефірні олії евкаліпта і герані, олії лимона та літсеї.

10 мл

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ЛЕГЕНДАРНИЙ БАЛЬЗАМ 

«КОРЕНЬ»
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401802 
МЭДЭСЭ | «СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ»
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ

 • Стовідсотково натуральна компо-
зиція з природних олій, прополісу 
і маточного молочка.

 • Заспокоює шкіру та знімає по-
дразнення.

 • Прискорює загоєння ран.
 • Ефективний при сонячних та те-
плових опіках.

3

Склад: олія насіння соняшнику, олія рицинова, 
віск бджолиний, олія оливкова, олія кунжутна, 
ефірна олія лаванди, живиця ялицева, ефірна олія 
ялиці, ефірна олія евкаліпта, екстракт маточного 
молочка, екстракт амаранта, екстракт бджолино-
го пилку, екстракт меду, екстракт листя розмари-
ну, ефірна олія сандала, токоферол.

30 мл

1

2

401804 
ГОРХОН | «РУЧЕЙ»
ТОНІЗУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ БЕЗДОГАННИХ 
НІГ

 • Усуває відчуття важкості в ногах.
 • Тонізує та покращує стан капі-
лярів.

 • Дарує відчуття комфорту і лег-
кості.

 • Зволожує шкіру та надає їй глад-
кості.

1

Склад: гліцерин, гідрогенизовані полігліцериди 
сої, олія зимолюбки, ментол.

75 мл

401803 
МУЛЬХЭН | «ЛЕД»
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ

 • Допомагає усунути набряки та 
застійні явища у шкірі.

 • Усуває відчуття важкості в ногах, 
дарує відчуття комфорту та лег-
кості.

 • Приємно охолоджує та освіжає.
 • Не викликає дискомфорт при 
ходьбі у відкритому взутті.

2

Склад: олія кунжутна, екстракт кінського кашта-
на, екстракт бузини чорної, ефірна олія м’яти, 
кофеїн, ефірна олія гвоздики, трегалоза, ефірна 
олія майорану, ефірна олія евкаліпта, ефірна олія 
безсмертника.

75 мл
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3

4

401805 
УДХЭН ОЙ | «ЛЕС»
ТОНІЗУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ШКІРИ 
ГОЛОВИ

 • Аромакомпозиція ефірних олій 
заспокоює та знімає перевтом-
лення.

 • Тонізує та покращує стан шкіри 
голови.

 • Нормалізує ріст волосся.
 • Зміцнює структуру волосся, ро-
бить його сильніше.

4

Склад: кофеїн, екстракт іван-чаю, L-аргінін, 
вітамін РР, ромашка, звіробій, екстракт лопуха, 
бузина чорна, гречка, ефірна олія м’яти куче-
рявої, ефірна олія цедри апельсина, ефірна олія 
туї, ефірна олія ялинової хвої, сухий екстракт 
чаги, ефірна олія анісу, ефірна олія евкаліпта.

250 мл
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400268 
«ЭПАМ-4»
ПЕЧІНКОВИЙ

Базовий комплекс: екстракти бджолиного 
маточного молочка і прополісу.
Спрямований комплекс: квітки безсмертника 
піщаного, кореневища з коренями валеріани 
лікарської, мумійо.
Фоновий комплекс: листя берези повислої, ко-
рені алтеї лікарської, кореневища і корені оману 
високого, трава звіробою звичайного, листя 
кропиви дводомної, стовпчики з приймочками 
кукурудзи, листя м’яти перцевої, корені кульбаби 
лікарської, трава деревію звичайного, плоди 
шипшини травневої.

30 мл

400265 
«ЭПАМ-11»
ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ

Базовий комплекс: екстракти бджолиного 
маточного молочка і прополісу.
Спрямований комплекс: листя сени гостро-
листої.
Фоновий комплекс: кореневища бадану тов-
столистого, листя кропиви дводомної, стовпчики з 
приймочками кукурудзи, листя м’яти перцевої, корені 
кульбаби лікарської, листя подорожника великого, 
корені солодки гладкої, трава деревію звичайного, 
листя шавлії лікарської.

30 мл

400271 
«ЭПАМ-7»
АНТИВІРУСНИЙ

Базовий комплекс: екстракти бджолиного 
маточного молочка і прополісу.
Спрямований комплекс: трава ехінацеї пурпур-
ної, плоди глоду жовтого, мумійо.
Фоновий комплекс: квітки безсмертника піщаного, 
кореневища бадану товстолистого, трава материнки 
звичайної, трава звіробою звичайного, листя кропи-
ви дводомної, листя м’яти перцевої, листя подорож-
ника великого, трава пустирника п'ятилопатевого, 
квітки ромашки аптечної, трава деревію звичайного, 
трава чебрецю повзучого, листя та бруньки берези 
повислої, бруньки та хвоя сосни звичайної.

30 мл

СИНЕРГЕТИКА  
ЭПАМ-ТЕХНОЛОГІЙ
У натуральних емульсіях ми поєднали кращі природні компоненти.
На боці продуктів лінії «ЭПАМ» — віковий досвід траволікування і апітерапії, докумен-
тальні підтвердження ефективності компонентів продукту і, звичайно, незмінна любов 
споживачів.

7070



400267 
«ЭПАМ-31»
ПРОТИФІБРОЗНИЙ

Базовий комплекс: екстракти бджолиного маточного молочка і 
прополісу.
Спрямований комплекс: плоди глоду жовтого, листя брусниці зви-
чайної, корені солодки гладкої, мумійо.
Фоновий комплекс: корені лопуха повстяного, трава деревію звичай-
ного, плоди брусниці звичайної, плоди калини звичайної, листя кропиви 
дводомної, чага (гриб березовий), бруньки берези повислої, трава хвоща 
польового.

30 мл

400270 
«ЭПАМ-44»
КАРДІОЛОГІЧНИЙ

Базовий комплекс: екстракти бджолиного маточного молочка і 
прополісу.
Спрямований комплекс: корені солодки гладкої, трава пустирника серцево-
го, кореневища з коренями валеріани лікарської, плоди горобини чорноплід-
ної, плоди глоду жовтого.
Фоновий комплекс: листя берези повислої, листя кропиви дводомної, 
трава деревію звичайного, плоди кропу аптечного, трава хвоща польо-
вого, листя м’яти перцевої.

30 мл

400264 
«ЭПАМ-1000»
НЕВРОЛОГІЧНИЙ

Базовий комплекс: екстракти бджолиного маточного молочка і прополісу.
Спрямований комплекс: кореневища з коренями валеріани лікарської, коре-
невища і корені родіоли рожевої, корені та кореневища елеутерокока колючого, 
трава пустирника піщаного.
Фоновий комплекс: квітки ромашки аптечної, трава хвоща польового, 
квітки календули лікарської, листя м’яти перцевої, листя брусниці звичайної, 
бруньки берези повислої.

30 мл

400273 
«ЭПАМ-900»
РЕСПІРАТОРНИЙ

Базовий комплекс: екстракти бджолиного маточного молочка і 
прополісу.
Спрямований комплекс: кореневища та корені родіоли рожевої, 
плоди брусниці звичайної, листя мати-й-мачухи звичайної.
Фоновий комплекс: корені алтеї лікарської, листя берези повислої, 
листя брусниці звичайної, корені та кореневища оману високого, трава 
материнки звичайної, квітки липи серцеподібної, квітки ромашки аптеч-
ної, листя шавлії лікарської, листя подорожника великого, листя м’яти 
перцевої, бруньки та хвоя сосни звичайної.

30 мл
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ESSENTIALS 
BY SIBERIAN HEALTH
Переваги продуктів серії Essentials:
 • Підтримання нормального функціонування основних систем організму.
 • Загальновизнані за ефективністю активні речовини і технології.
 • Дотримання РДНС* вітамінів, мінералів, мікроелементів та інших речовин.
 • Зручний формат у вигляді капсул.
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500115 
«ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ»
13 ВІТАМІНІВ З ТАУРИНОМ  
І КОЕНЗИМОМ Q10

Склад: вітаміни А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, 
нікотинамід, фолієва кислота, пантотенова 
кислота, біотин, таурин, коензим Q10.

30 капсул

500143 
«МЕДВЕЖЬИ УШКИ  
И БРУСНИКА»
ЗАХИСТ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ

Склад: екстракт листя мучниці, листя брусниці, 
плоди журавлини, екстракт коренів хрону.

30 капсул
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500082 
«ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ»
12 ВІТАМІНІВ З КАЛЬЦІЄМ

Склад: карбонат кальцію, вітаміни А, D3, Е, К1,  В1, 
В2, В6, В12, С, нікотинамід, пантотенова кислота, 
біотин, фолієва кислота.

60 капсул

500131 
«ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ»
ФІЗИЧНИЙ І СЕКСУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. 
АНАБОЛІЧНИЙ ЕФЕКТ

Склад: корінь елеутерокока (сибірського жень-
шеня), білки з сироватки крові марала, екстракт 
йохімбе, екстракт левзеї.

30 капсул

500125 
«ГИНКГО БИЛОБА И 
БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК»
АКТИВІЗАЦІЯ МОЗКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Склад: екстракт шоломниці байкальської (10% 
байкаліну), аскорбінова кислота,екстракт гінкго 
білоба (24% біофлавоноїдів), аскорбілпальмітат, 
екстракт готу коли, вітаміни А і Е.

30 капсул

500083 
«ГЛЮКОЗАМИН  
И ХОНДРОИТИН»
ЗАХИСТ СУГЛОБІВ

Склад: глюкозаміну сульфат, хондроїтину 
сульфат.

60 капсул

500084 
«АРОНИЯ И ЛЮТЕИН»
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗОРУ

Склад: порошок з горобини чорноплідної (аро-
нії), екстракт чорниці, лютеїн.

30 капсул

500103 
«ЭХИНАЦЕЯ И ЦИНК»
ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСНИХ СИЛ ОРГАНІЗМУ

Склад: аскорбінова кислота, екстракт ехінацеї, 
цитрат цинку.

30 капсул
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м. Київ, вул. Тверська, 2а; тел. +38 (044) 502-23-00, моб. тел. +38 (066) 763-13-35.

м. Одеса, вул. Успенська, 24; тел. +38 (0482) 37-36-13; моб. тел. +38 (095) 199-01-73.

м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8а; тел. +38 (056) 378-91-59, моб. тел. +38 (095) 774-00-27.

м. Харків, вул. Кооперативна, 6/8; тел. +38 (057) 731-35-22, +38 (057) 731-27-45, моб. тел. +38 (066) 995-38-55.

м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 3; тел. +38 (032) 297-19-21, моб. тел. +38 (099) 928-25-50.

м. Донецьк, просп. Київський, 9; тел. +38 (062) 305-64-34, моб. тел. +38 (095) 315-20-61.

м. Бровари, вул. Київська, 234; моб. тел. +38 (067) 935-29-05, +38 (096) 012-77-14.

м. Житомир, вул. Київська, 59; тел. +38 (0412) 55-33-14.

м. Запоріжжя, вул. Б. Хмельницького, 23;  
тел. +38 (061) 21-49-596, +38 (061) 214-95-88, моб. тел. +38 (050) 938-23-45.

м. Кривий Ріг, просп. Миру, 31; моб. тел. +38 (096) 53-56-860.

м. Полтава, вул. Шведська, 2, оф. 102; моб. тел. +38 (095) 518-07-90.

м. Рівне, вул. Соборна, 94, 3 поверх;  
тел. +38 (0362) 45-44-86, моб. тел. +38 (098) 05-44-590, +38 (099) 933-37-49.

м. Сміла, вул. Соборна, 91б; тел.+38 (047) 33-50-407; моб. тел. +38 (067) 777-56-46; +38 (093) 201-99-29.

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 49/10; моб. тел. +38 (068) 624-73-73, +38 (050) 217-10-07.

м. Чернігів, вул. Реміснича, 49, оф. 22; моб. тел. +38 (063) 298-52-90.

м. Прилуки, вул. Ю. Коптєва, 6а; моб. тел. +38 (099) 309-88-61, +38 (067) 632-86-35.

м. Знам’янка, вул. Привокзальна, 6б; моб. тел. +38 (099) 485-05-09.

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 83; тел. +38 (044) 466-13-40;  
моб. тел. +38 (068) 433-53-72, +38 (099) 244-24-56.

Бориспільський  район, с. Гора, вул. Центральна, 10; моб. тел. +38 (098) 098-87-27.

КОНТАКТИ ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ:





Си
ст

ем
а 

ме
не

дж
ме

нт
у 

як
ос

ті
ві

дп
ов

ід
ає

 в
им

ог
ам

ст
ан

да
рт

у 
IS

O
 9

00
1:2

00
8

БАЛАНС
У ВСЬОМУ!
НОРМАЛЬНИЙ 
БАЛАНС МІКРОФЛОРИ 
КИШЕЧНИКА —  
ЦЕ ЗАПОРУКА:
 • МІЦНОГО ІМУНІТЕТУ

 • ЧИСТОЇ ШКІРИ ТА КРАСИВОГО 
ВОЛОССЯ

 • ЖИТТЯ БЕЗ АЛЕРГІЇ
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500107 
«ЭЛЬБИФИД»
15 капсул

Ваш Консультант:    
 
 
  

www.siberianhealth.com


