
NAČERPEJ 
SÍLU PŘÍRODNÍCH 

PRODUKTŮ PRO 
KVALITATIVNÍ  

POSUN 
V NOVÉM ŽITÍ
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VSTUPTE
DO NOVÉHO,  
LEPŠÍHO ŽIVOTA!
SÍLA PŘÍRODY SIBIŘE DOKÁŽE ZMĚNIT 
KVALITU VAŠEHO ŽIVOTA.

S touto myšlenkou již před 20 lety započal rozvoj 
historie Siberian Health. V současné době se již více 
než 250 druhů biologicky aktivních doplňků stravy, 
jako i přípravků pro zdůraznění krásy prosazuje na trhu 
prostřednictvím Zastoupení ve 25 státech světa. 

Sibiř – vskutku jedinečná oblast! Více než 70% tohoto 
obrovského teritoria, které je větší než Čína nebo 
USA, není dotčeno civilizací! Nikde na světě není tolik 
původních lesů, horských oblastí a stepí! Drsné klima 
přispělo k zachování této země, ochránilo ji před 
průmyslovou explotací a uchovalo nám poslední výspu 
civilizací nedotčené přírody.

Rostou zde svou čistotou a silou jedinečné byliny; ta 
síla, která jim pomáhá k přežití v tomto drsném klimatu 
je i neoddělitelnou součástí produktů Siberian Health.

NAŠÍM CÍLEM JE ZLEPŠENÍ VAŠEHO ŽITÍ I 
ŽIVOTA CELÉ VAŠÍ RODINY, PŘI ZACHOVÁNÍ 
PŘIROZENÉ KRÁSY SIBIŘE, JEDNÉ Z DOSUD 
CIVILIZACÍ NEDOTČENÉ OBLASTI PLANETY.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ SIBERIAN HEALTH!
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CHARITA  
ZAČÍNÁ DOMA
Je důležité to, co po nás zůstane. Nemůžeme 
klidně přihlížet, jak se ničí lesy, znečišťují 
řeky, mizí flóra i fauna. Charitativní projekt 
Společnosti “Svět kolem Tebe” směřuje k aktivní 
účasti na akcích pro ochranu přírody v zemích, 
kde Společnost působí.
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OCHRANA 
PŘÍRODY –  
V PRVNÍ ŘADĚ
OCHRANA PŘÍRODY – ÚHELNÝ KÁMEN 
NAŠÍ FILOSOFIE. TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ 
SPOČÍVÁ V SOULADU S PŘÍRODOU, 
PROTO JE NAŠE PÉČE O NÍ PŘIROZENÁ.

V našich výrobnách je instalováno moderní 
zařízení pro očistu vzduchu a vody.

Snažíme se maximálně využívat biologicky 
rozložitelné materiály, jak ve výrobě, tak i při 
balení našich produktů.

Nepoužíváme syntetická plniva ani technologicky 
aplikované doplňky během výroby naší produkce 
– takové jako jsou koloidní oxid křemičitý, stearan 
hořečnatý, stearan vápenatý a další.

Nepoužíváme člověku i přírodě potenciálně 
škodlivé kosmetické komponenty, jako jsou 
sulfáty, ftaláty, parabeny, minerální oleje, 
syntetické aromatizátory a barviva. 

VĚŘÍME V PŘIROZENOST!
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VĚDA SE OPÍRÁ  
O VĚDĚNÍ
Naše produkty jsou vyráběny z původních 
sibiřských bylin a jejich receptury jsou 
vypracovány vlastním Vědeckým a inovačním 
střediskem.

Ve spolupráci s význačnými světovými 
vědecko-výzkumnými instituty provádí 
Siberian Health i klinický výzkum DS a dalších 
produktů.

Pyšníme se i vlastním výrobním zázemím, 
odpovídajícím mezinárodním standardům 
GMP, ISO 9001 a HACCP. 
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VÝZKUM 
PRO LEPŠÍ 
BUDOUCNOST
SIBERIAN HEALTH CÍLEVĚDOMĚ  
PODPORUJE ROZVOJ TŘÍ  
PERSPEKTIVNÍCH  
VĚDECKÝCH SMĚRŮ:

 
ENDOEKOLOGIE 
Endoekologie je věda, zabývající se podporou vnitřní 
čistoty organizmu.

 
ADAPTOLOGIE  
Adaptologie je věda o podpoře účinnosti energetických 
systémů organizmu.

 
CHRONOBIOLOGIE 
Chronobiologie je věda o řízení biologických rytmů.
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DOPLNĚK STRAVY 

RENAISSANCE TRIPLE SET 
Soubor pro trojí podporu metabolizmu 
Soubor trojí podpory metabolizmu. Základem přípravku jsou ve všech třech 
formulkách produktu vitamíny a minerální látky i účinné bylinné extrakty, 
získané z planě rostoucích sibiřských rostlin. 
VÝHODY přípravku:
- aktivní látky v souboru extraktů nejvyšší kvality
- úplné spektrum antioxidantů
- rychlý účinek

180 kapslí 
500032

1219 Kč / 47,04 €
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ČISTOTA

FORMULE 1
60 kapslí

Složení (FORMULE 1): Extrakt fenyklu, 
Extrakt jitrocele, Extrakt heřmánku, 
Extrakt kořene lopuchu, Extrakt 
přesličky, Extrakt třapatky nachové, 
Kapsle želatinová. 

FORMULE 2
60 kapslí

Složení (FORMULE 2): Extrakt 
potočnice lékařské, Extrakt česneku 
medvědího, Extrakt třezalky, Extrakt 
šalvěje lékařské, Extrakt planého 
křenu, Extrakt šišáku bajkalského, 
Kapsle želatinová. 

FORMULE 3
60 kapslí

Složení (FORMULE 3): Extrakt jadérek 
vinných hroznů, Extrakt plodů klikve, 
Extrakt šalvěje, Extrakt tymiánu, Extrakt 
dobromysle, Kyselina askorbová, 
Extrakt zeleného čaje, DL-alfa-toko-
ferol, Lykopén, Extrakt borůvky, Rutin, 
«BetaTab 20%», Extrakt středomořské 
borovice, Citronan zinečnatý (Zinek), 
Thiamin hydrochlorid (vitamín В1), 
Riboflavin (vitamín В2), Pyridoxin hyd-
rochlorid (vitamín В6), Síran manganatý 
(Mangan), Retinol, Síran měďnatý 
(Měď), Jodid draselný (Jód), Seleničitan 
sodný (Selén), Chrómpikolinát (Chróm), 
Maltodextrin, Kapsle želatinová.
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DOPLNĚK STRAVY 

PRAMENY ČISTOTY
Soubor pro trojí podporu metabolizmu 
Systém trojí podpory metabolizmu – tři formulky, obsahující vitamíny, 
minerální látky a cenné extrakty, získané z planě rostoucích sibiřských bylin. 
VÝHODY přípravku:
– 35 let vědeckých výzkumů 
– 10 let praktické aplikace 
– nezbytné dávky aktivních komponentů

180 kapslí
400753

766 Kč / 29,56 €
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FORMULE 1
60 kapslí

Složení (FORMULE 1): listy rdesna 
ptačího, sušený vodně alkoholový 
extrakt z listů třapatky úzkolisté, listy 
jetele červeného, listy přesličky rolní, 
brusinkové listí, kořen lékořice lysé, 
kořen lopuchu většího, listy třezalky 
tečkované, kořen krvavce totenu, 
lipový květ, list černého rybízu, listy 
zábělníku bahenního – mochna 
bahenní, kapsle želatinová.

FORMULE 2
60 kapslí

Složení (FORMULE 2): zeleninový 
extrakt z čeledi křížokvětých, 
extrakt ze slanobýlu chlumního, 
extrakt z mochny křovité, plody 
ostropestřce mariánského, kořen 
smetanky obecné, jehličí jedlové, 
nať petržele, extrakt zeleného čaje, 
kapsle želatinová. 

FORMULE 3
60 kapslí

Složení (FORMULE 3): Extrakt jadérek 
vinné révy, Extrakt plodů klikve, Extrakt 
šalvěje, Extrakt tymiánu, Extrakt dobro-
mysle, Kyselina askorbová, Extrakt ze-
leného čaje, DL-alfa-tokoferol, Lykopén, 
Extrakt borůvek, Rutin, «BetaTab 20%», 
Extrakt středomořské borovice, Citronan 
zinečnatý (Zinek), Thiamin hydrochlorid 
(vitamín В1), Riboflavin (vitamín В2), 
Pyridoxin hydrochlorid (vitamín В6), 
Síran manganatý (Mangan), Retinol, 
Síran měďnatý (Měď), Jodid draselný 
(Jód), Seleničitan sodný (Selén), 
Chrómpikolinát (Chróm), Maltodextrin, 
Kapsle želatinová.

ČISTOTA
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DOPLNĚK STRAVY  

PARACLEANSE 
OCHRANA PŘED PARAZITY
Třífázový komplex na rostlinné bázi pro normalizaci funkcí trávicího traktu 
a podpory střevní mikroflóry.
I. fáze připravuje střeva a žlučové cesty k očistě a složky II. fáze působí 
jako přípravek aktivní očisty. Hlavním cílem III. fáze je obnova mikroflóry 
střevního traktu.

500116

736 Kč / 28,41 €
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FÁZE I.
30 kapslí
Normalizace funkce střev a 
žlučových cest. Hlavním úko-
lem tohoto komplexního by-
linného produktů je příprava 
střevního traktu a žlučových 
cest k aktivní očistě. 

Složení (FORMULE 1: Prameny čisto-
ty): listy rdesna ptačího (truskavce), 
sušený vodně alkoholový extrakt z 
listů třapatky úzkolisté, listy jetele 
červeného (lučního), listy přesličky 
rolní, brusinkové listí, kořen lékořice 
lysé, kořen lopuchu většího, listy 
třezalky tečkované, kořen krvavce 
totenu, lipový květ, list černého 
rybízu, listy zábělníku bahenního – 
mochna bahenní, kapsle želatinová.

FÁZE II.
60 kapslí
Očistné působení. Ve druhé 
fázi je úkolem aktivní očista.

Složení (Phytopar): výtažek jadérek 
grapefruitu, výtažek z listů artyčoku 
zeleninového, květ vratiče, kapsle 
želatinová (indigotin (E132),chinolino-
vá žluť (E104), Oxid titaničitý (E171)) .

FÁZE III.
200 g
Obnova a následná profylaxe. 
Hlavním cílem třetí fáze je 
obnova mikroflóry střevního 
traktu po aktivním očistném 
působení.

Složení (Enterovit): med přírodní, 
koncentrovaný výtažek listů máty 
peprné, koncentrovaný výtažek květů 
heřmánku lékařského, koncentrovaný 
výtažek květů smilu písečného, 
koncentrovaný extrakt pupenů 
hřebíčkovce kořenného – hřebíčku.

 ČISTOTA
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DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN  
PURE LIFE
DS s pektinem a bylinnými 
extrakty
Produkt rostliného původu 
s pektinem obsahuje značné 
množství vlákniny – látky 
důležité pro normální funkce 
trávicí soustavy. Pektiny jsou 
jedním z druhů vlákniny, které 
podporují normální hladinu 
cholesterolu v krvi. Složení 
přípravku je doplněno ode-
dávna užívanými bylinnými 
extrakty fenyklu, kořene 
lopuchu a olivových lístků.

Složení: Pektin, guma guar, prášek 
z hlíz topinamburu, extrakt fenyklu, 
extrakt kořene lopuchu, extrakt listí 
olivovníku, extrakt harpagofytu ležaté-
ho, extrakt šišáku bajkalského, extrakt 
eleuterokoku, extrakt šípků, extrakt 
přesličky, extrakt třapatky nachové.

90 g  500030

396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN  
N SUPPORT
Fytosorbent s vlákninou a 
bylinnými extrakty
Přípravek na rostlinné bázi 
s pektinem, který je zdrojem 
vlákniny a je vynikajícím 
rostlinným sorbentem. 
Bylinné extrakty klikvy a 
přesličky obohacují stravu 
organickými kyselinami a 
taniny. Pektiny přispívají k 
udržení normální hladiny 
cholesterolu v krvi.

Složení: Pektin, polysacharid guma 
guar (E412), extrakt klikvy bahenní, 
prášek z hlíz slunečnice topinambur, 
extrakt přesličky rolní.

90 g  500029

396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN  
C BALANCE
Fytosorbent s vlákninou a 
bylinnými extrakty
Přípravek obsahuje několik 
druhů rozpustné vlákniny – 
sorbentů rostlinného původu. 
Ve složení přípravku jsou 
zastoupeny celosvětově oblí-
bené výtažky zeleného čaje a 
hložinek.

Složení: Vláknina z citrusů, prášek z 
hlíz topinamburu, prášek ze slupek 
semínek jitrocele, polysacharidy 
guma guar (E412), xanthan (E 415), 
extrakt zeleného čaje, extrakt 
hložinek – plodů hlohu.

90 g 500043

340 Kč / 13,11 €
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DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN  
J COMFORT
DS s hydrolyzátem 
kolagenu, vlákninou a 
bylinnými extrakty
Přípravek obsahuje sorbent 
rostlinného původu – pektin, 
který je zdrojem vlákniny, 
spolu s hydrolyzátem kolage-
nu. Kolagen je strukturní bíl-
kovina, obsažená především 
v pojivových a chrupavčitých 
tkáních. V přípravku je za-
komponován ve formě hyd-
rolyzátu, kterou organizmus 
snadněji vstřebává. Hodnotný 
extrakt šípků, obsažený v pří-
pravku je zdrojem přírodního 
vitamínu C, spolupůsobícímu 
při syntéze kolagenu a norma-
lizaci stavu tkáně chrupavek.

Složení: Hydrolyzát kolagenu, pektin, 
guma-guar, extrakt šípků, extrakt 
vrbové kůry.

90 g  500019

453 Kč / 17,48 €

DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN  
L VITALITY
DS s vlákninou a bylinnými 
extrakty
Přípravek rostlinného původu 
s pektinem obsahuje značné 
množství vlákniny, důležité 
pro normální funkce trávicí 
soustavy. Pektiny jsou jedním 
z druhů vlákniny, podporující 
normální hladinu cholesterolu 
v krvi. Přípravek obsahuje 
celosvětově oblíbený extrakt 
ostropestřce mariánského, 
hodnotné extrakty máty, heř-
mánku, tymiánu, třezalky.

Složeni: Pektin, polysacharid 
guma guar, extrakt máty, prášek 
z hlíz topinamburu, extrakt květů 
heřmánku, extrakt tymiánu, semena 
ostropestřce mariánského, extrakt 
třezalky.

90 g  500042

396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN  
F BEAUTY
DS s vlákninou a bylinnými 
extrakty, určený ženám
Ženám určený komplex obsa-
huje pektin – sorbent rostlin-
ného původu, který je zdrojem 
vlákniny. Složení přípravku 
zahrnuje oblíbené bylinné 
extrakty potočnice lékařské, 
mátových lístků a květů luční-
ho jetele, pocházejících z pod-
hůří Altaje. Extrakt z jadérek 
vinných hroznů, obsažený v 
přípravku, má nezastupitelné 
místo v kosmetickém průmy-
slu a sójové boby obsahují pro 
ženský organizmus důležité 
fytoestrogeny.

Složení: Pektin, polysacharid guma 
guar (E412), extrakt potočnice lékař-
ské, prášek z hlíz topinamburu, extrakt 
lístků máty, extrakt jadérek vinné révy, 
extrakt květů jetele, extrakt sóje. 

90 g  500044 

340 Kč / 13,11 €
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DOPLNĚK STRAVY 
SAGAAN KHARAASKY 
BÍLÁ VLAŠTOVKA
Fytočaj «Sagaan Kharaasky» 
je určen pro posílení ženského 
organizmu a v překladu z 
burajtštiny značí «bílá vla-
štovka». Burjatská pověst 
praví, že žena, která spatří 
bílou vlaštovku, zůstane 
navždy mladá.

Složení: Balšám-dobromysl obecná, 
Jetel luční-nať, Máta peprná-listy, 
Meduňka-nať, Srdečník obecný-nať, 
Šalvěj-listy, Třezalka tečkovaná-nať, 
Vojtěška-nať.

30 sáčků po 1,5 g 
500023

155 Kč / 5,98 €

DOPLNĚK STRAVY 
KURIL SAE 
KURILSKÝ ČAJ
Kurilský čaj (na Sibiři známý 
jako mochna) byl hojně uží-
ván ruskými námořníky jako 
náhrada pravého čaje, díky 
své příjemné chuti a vůni. 
Časem se ukázalo, že tento 
«Kurilský čaj» podporuje i 
normalizaci trávení.

Složení: Heřmánek-nať, Jitrocel-list, 
Nátržník křovitý, Šípek-plod.

30 sáčků po 1,5 g 
500022 

152 Kč / 5,87 €

DOPLNĚK STRAVY 
UJAN NOMO 
OHEBNÝ LUK
Fytočaj «Ujan nomo» byl vy-
tvořen speciálně pro 
podporu normální funkce klou-
bů, o čemž hovoří i jeho název, 
který v překladu z burjatštiny 
značí «ohebný luk».

Složení: Brusnice brusinka-listy, 
Černý rybíz-list, Lékořice-kořeny 
a oddenky, Přeslička rolní-nať, 
Šípek-plody, Tužebník jilmový-nať, 
Zábělník bahenní.

30 sáčků po 1,5 g 
500025 

155 Kč / 5,98 €
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«LÉČIVKY OLCHONU»
Kolekce čajových nápojů  

se sibiřskými bylinami

DOPLNĚK STRAVY 
ESSENTIALS BY 
SIBERIAN HEALTH. 
FIREWEED AND 
MEADOWSWEET
Do složení aromatické kompo-
zice byla přidána fermentova-
ná vrbovka úzkolistá, užívaná 
v tradičních ruských nápojích. 
Vychutnejte si originální chuť 
a vůni tajgy! Bez kofeinu a 
syntetických příměsí.

Složení: Vrbovka (listy), Nať tužebníku 
jilmového, Mateřídouška (rostlina), 
Dobromysl obecná, Maliník-semena, 
Květy třezalky, Listy černého rybízu.

20 sáčků po 1,5 g
500202  
89 Kč / 3,45 €

BYLINNÝ ČAJ 
BAELEN AMIN 
LEHKOST DECHU
Bylinný čaj na bázi sibiřské 
lípy oplývá plnou chutí a jem-
nou vůní bylin. Burjatští léči-
telé odedávna uctívali tento 
strom – univerzální talisman, 
symbol dlouhověkosti a 
snadného dechu. Dosud z jeho 
dřeva vyřezávají talismany a 
lipový květ je uctíván v kaž-
dém příbytku. 

Složení: květy a listy lípy, květy 
heřmánku, máta, dobromysl a kous-
ky jablek.

25 sáčků po 1,5 g 
500127  

164 Kč / 6,33 €

DOPLNĚK STRAVY 
SHEDITE NOIR 
KOUZELNÝ SEN
Z burjatštiny se slovní spo-
jení «Shedite Noir» překládá 
jako «kouzelný sen». Hluboký, 
klidný a síly obnovující spá-
nek pomůže navodit právě 
tento fytočaj.

Složení: Balšám-dobromysl 
obecná-nať, Heřmánek-květy, Kozlík 
lékařský-oddenky a kořeny, Máta 
peprná-listy, Meduňka lékařská-nať 
,Srdečník obecný-nať, Třezalka 
tečkovaná-nať.

30 sáčků po 1,5 g 
500028  

164 Kč / 6,33 €

DOPLNĚK STRAVY 
AMINAJ EM 
BYLINA ŽIVOTA
Bylinný čajový nápoj Aminaj 
Em byl zhotoven na základě 
tradičních burjatských recep-
tur s použitím třezalky, šípků 
a kořenů pampelišek. Pojme-
nování produktu vychází z 
překladu původního burjat-
ského názvu, který značí 
"bylina života" – tak právě 
Burjatové nazývají třezalku.

Složení: Heřmánek-květ, Kukuřice- 
čnělky s bliznami, Máta peprná-listy, 
Pampeliška lékařská-kořen, Rdesno 
ptačí-nať, Smil písečný-květ, Ší-
pek-plody, Třezalka tečkovaná-nať, 
Vratič obecný-květ.

30 sáčků po 1,5 g 
500021  

152 Kč / 5,87 €
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KURILSKÝ ČAJ 
Pentaphylloides fruticosa
Tato významná rostlina byla objevena námořníky na Kurilských 
ostrovech – připravovali si nápoj z jejích lístků místo obvyk-
lého čaje. Avšak v oblasti Bajkalu se tato bylina odedávna 
užívala jako přípravek pro očistu organizmu. Legenda praví, že 
zjevení jejích užitečných vlastnosti lidem zprostředkovali jejich 
psi: nemocná zvířata hledala tuto rostlinu, aby jim ulevila v 
jejich trápení. Dosud kurilský čaj aplikují původní obyvatelé při 
potížích se zažíváním.

ZÁBĚLNÍK BAHENNÍ
Comarum palustre
Vždy s podzimem se v době prvních mrazíků vydávaly ženy na 
blata sklízet klikvu, aby jí a jejími vitamíny zásobily na zimu 
své rodiny. Ledová voda, kterou se brodily, jim mnohdy způso-
bovala vážná kloubní onemocnění. Pradávným prostředkem, 
který zbavuje takových neduhů je skromná bylina z močálů, 
známá jako altajský zábělník.

BRUSINKA
Vaccinium vitisidaea
Jedná se o nenápadný keřík s bobulkami růžové až fialové 
barvy, který své pevné, lakovaně vypadající lístky uchovává 
naživu po celou dlouhou sibiřskou zimu. Pod příkrovem 
několikametrové sněhové přikrývky dokáže přečkat teploty 
-50°C i nižší.

KALINA OBECNÁ
Viburnum opulus
Plody kaliny jsou velice kyselé a jsou v mnoha zemích, kde se 
tato rostlina vyskytuje považovány za nejedlé. Protože potravinové 
zdroje Sibiře jsou velice omezené, místní obyvatelé se naučili 
zpracovávat i tyto bobule. Obvykle je používají jako nádivku tradič-
ních sibiřských pirohů.

PŘESLIČKA
Equisetum arvense
Obsahuje až 10% přírodního křemíku, který se účastní tvorby 
vnitřního skeletu rostliny. Právě skelet a trubkovitý stvol činí 
přesličku jednou z nejodolnějších bylin.

KRVAVEC TOTEN
Sanguisorba officinale
Tato vysoká bylina s krvavě rudým květenstvím je exoticky 
vyhlížející ozdobou zelených sibiřských luk. Kvůli neobvykle 
zářivé barvě jejích květenství ji místní obyvatelé nazvali 
krvavcem – "krev pijícím".

SVĚT SIBIŘSKÝCH BYLIN
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DOBROMYSL SIBIŘSKÁ 
Origanum vulgare
Dobromysl, neboli oregáno je velice oblíbenou bylinou obyvatele 
Evropy a USA, na rozdíl od obyvatel Sibiře, ji velice často použí-
vají jako kořenící přípravek. Z dobromysle a tymiánu si Sibiřané 
zhotovují výrazně aromatický nápoj, který pijí místo běžného 
čaje. Hlavní přednost dobromysle sibiřské spočívá ve vysoké 
úrovni její antioxidantní aktivity – v tomto ohledu je přímo 
rekordmanem mezi všemi známými druhy této léčivky.

ŠIŠÁK BAJKALSKÝ
Scutellaria baikalensis
Šišák bajkalský je jedním z příkladů celosvětové oblíbené 
byliny, pocházející z oblasti Bajkalu. Tato bylina se odpra-
dávna používá v čínské medicíně a díky jejím podivuhodně 
různorodým léčebným účinkům ji náležitě oceňují i lékaři 
ze západu.

KOPYŠNÍK SIBIŘSKÝ
Hedysarum sibiricum
Kopyšník je horská bylina, tradičně rostoucí v Jižní Sibiři. 
Sibiřští lovci ji užívali jako podpůrný prostředek pro zlepšení 
fyzické kondice během dlouhodobých a vyčerpávajících lovec-
kých výprav.

VRATIČ OBECNÝ
Tanacetum vulgare
Představte si krásný a moderní šperk – hřebíček, ozdobený 
umělecky gravírovanými zlatými pecičkami, zdobenými 
jiskřivými smaragdy. To je zlatý vratič, jedna z nejkrásnějších 
léčivek na světě. Na Sibiři je vratič odedávna znám pro svou 
schopnost chránit játra před rozličnými nepříznivými vlivy.

RŮŽE DAHURSKÁ (SIBIŘSKÝ ŠÍPEK)
Rosa dahurica
Šípky jsou v celém světě proslulé, ale není všeobecně známo, že 
existuje množství druhů této rostliny. Sibiřské šípky neboli růže 
sibiřské se vyznačují neobvyklými, téměř černými větvičkami a 
tmavě rudými plody, což vytváří nádherný kontrastní efekt.

SIBIŘSKÁ MATEŘÍDOUŠKA
Thymus serpyllum
Na rozdíl od zplaněle rostoucích vysokých a hustých trsů 
tymiánu, dosahujících až dvou stop výšky, vyrůstá sibiřská 
mateřídouška na chudých horských půdách, je proto nízkého 
vzrůstu, méně olistěná, ale oplývající květy, lákajícími hmyz, 
tak vzácný v chladných sibiřských horstvech.

přírodní sibiřské byliny, houby, koření a bobule,  
které používáme ve svých přípravcích
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DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III – DS, který se skládá ze dvou druhů kapslí pro užívání – 
ráno a večer. Selén, který je v přípravku obsažen, se účastní mnohých dů-
ležitých procesů v organizmu, napomáhá normalizaci funkcí imunitního 
systému a přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem. Přípravek 
je obohacen ovesnými otrubami, oplývajícími betaglukanem, kyselinou 
alfa-lipoovou a lykopénem.

Složení: Komplex № 1: Otruby s vysokým obsahem glukanu, kyselina alfa-lipoová, kapsle celulózová.
Komplex № 2: Otruby s vysokým obsahem glukanu, kvasinky obsahující selen, lykopen 10% 
(lykopen, modifikovaný škrob, kukuřičný škrob, glukóza, askorbát sodný krystalický, DL-alfa-
-tokoferol), extrakt hložinek (plodů hlohu obecného), kapsle celulózová (oxid titaničitý E171, 
měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů E141) .

150 kapslí
500072  

554 Kč / 21,39 €

DOPLNĚK STRAVY 
TETRARDIOL
Homocystein je metabolitem, jehož hladina prudce stoupá s věkem, což je 
pro činnost srdce a cév nežádoucí. Polyvitamínový komplex Tetrardiol, jehož 
klíčovou zvláštností je soulad čtyř nejúčinnějších přírodních složek, stimulují-
cích procesy, vedoucí k eliminaci negativního působení homocysteinu.

Složení: Betain HCl, Premix RUS29643: vitamin B6, kyselina 
listová, vitamin B12, pomocné látky (maltodextrin, brambo-
rový škrob), kapsle želatinová.

30 kapslí
400924  

483 Kč / 18,63 €

DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN C BALANCE
Přípravek obsahuje několik druhů rozpustné vlákniny – sorbentů rostlin-
ného původu. Ve složení přípravku jsou zastoupeny celosvětově oblíbené 
výtažky zeleného čaje a hložinek.

Složení: Vláknina z citrusů, prášek z hlíz topinamburu, prášek 
ze slupek semínek jitrocele, polysacharidy guma guar (E412), 
xanthan (E 415), extrakt zeleného čaje, extrakt hložinek – plodů 
hlohu.

90 g
500043  

340 Kč / 13,11 €

DOPLNĚK STRAVY 
TRIMEGAVITALS.  
SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Komplex je obohacen omega-3 kyselinami ve formě koncentrovaných  
diethyletherů mastných kyselin. Přírodní zdrojem kyselin je plnohodnot-
ný lněný olej. Omega-3 kyseliny (eikosapentaneová – EPA a dokosahexa-
enová – DHA) prospívají normální funkci srdce. Složení přípravku je dopl-
něno vitamínem E, který účinně chrání buňky před oxidačním stresem. 

Složení: DL-alfa-tokoferyl-acetát, Kyselina oleinová, Lněný 
olej, Omega-3 mastné kyseliny (lněný olej), Omega-3 mast-
né kyseliny (rybí tuk), Vitamín E, Želatinová kapsle.

30 kapslí
500062  

381 Kč / 14,72 €
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DOPLNĚK STRAVY
ZLATÝ ELIXÍR
Elixír s vysoce aktivní propolisovou emulzí pro zvýšení celkového tonusu a 
kondice, jak duševní, tak fyzické. Receptura vychází z pradávných sibiřských 
lektvarů a je obohacena vzácnými planě rostoucími bylinami z Horského 
Altaje. Vyznačuje se nezapomenutelnou chutí a vůní sibiřské tajgy! 

Složení: Hloh altajský – extrakt, Jetel luční – extrakt, Kot-
vičník zemní – extrakt, Kozinec blanitý - extrakt, Měsíček 
zahradní – extrakt, Parcha saflorová – extrakt, Pitná voda, 
Propolis, Přírodní med, Světlík lékařský – extrakt.

100 ml
400241  

227 Kč / 8,74 €

VYTVOŘTE VLASTNÍ PROGRAM 
PODPORY SRDCE A KREVNÍCH CÉV

ŠETRNÁ PÉČE O SRDCE
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TRIMEGAVITALS
Zdroj esenciálních omega mastných kyselin
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DOPLNĚK STRAVY 
TRIMEGAVITALS.  
SIBERIAN LINSEED OIL  
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Lipidový komplex s OMEGA-3 esenciálními 
mastnými kyselinami a vitamínem E
Komplex je obohacen omega-3 kyselinami ve formě koncen-
trovaných diethyletherů mastných kyselin. Přírodním zdro-
jem kyselin je plnohodnotný lněný olej. Omega-3 kyseliny 
(eikosapentaneová – EPA a dokosahexaenová – DHA) pro-
spívají normální funkci srdce. Složení přípravku je doplněno 
vitamínem E, který účinně chrání buňky před oxidačním 
stresem. 

Složení: DL-alfa-tokoferyl-acetát, Kyselina oleinová, Lněný olej, Omega-3 
mastné kyseliny (lněný olej), Omega-3 mastné kyseliny (rybí tuk), Vitamín 
E, kapsle želatinová. 

30 kapslí
500062  381 Kč / 14,72 €

DOPLNĚK STRAVY 
TRIMEGAVITALS.  
LUTEIN AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Zdroj přírodních světelných filtrů

Komplex obsahuje přírodní barviva – světelné filtry – lu-
tein a zeaxantin ve vysoké koncentraci. Je určen pro ty, 
kteří tráví mnoho času před monitory počítačů a obra-
zovkami další elektroniky. Je doplňkově obohacen olejem 
sibiřského rakytníku a vitamínem E, spolupůsobícím při 
ochraně buněk před oxidačním stresem.

Složení: olej z rakytníku řešetlákového, výtažek z aksamitníku obohacený 
o lutein, optisharp (zeaxanthin) 20%, vitamín E, kapsle želatinová. 

30 kapslí
500102  396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
TRIMEGAVITALS.  
ALL-NATURAL BETA-CAROTENE  
IN SEA BUCKTHORN OIL
Koncentrát s rakytníkovým olejem,  
beta-karotenem a vitamínem E
Přípravek obsahuje vydatný přírodní olej rakytníku, 
přírodní beta-karoten a vitamín E. Beta-karoten je lehce 
vstřebatelný zdroj vitamínu A(provitamín A). Vitamín A 
podporuje normální funkce zraku a imunitního systému 
organizmu a vitamín E spolupůsobí při ochraně buněk před 
oxidativním stresem. 

Složení: rakytníkový olej, směs tokoferolů (vitamín E), beta-karotén 
(vitamín A), kapsle želatinová. 

30 kapslí
500060  328 Kč / 12,65 €
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DOPLNĚK STRAVY 
CHRONOLONG
Komplex přírodních komponentu pro 
normalizaci látkové výměny ženské-
ho organizmu

Komplex, obsahující 100% fytoestro-
gen genistein, jeden z hlavních zdrojů 
mladistvosti žen. Složení je posíleno 
klíčky sójových bobů, které obsahují 
desítky druhů přírodních fytoestro-
genů, zvyšujících účinnost genisteinu. 
Vitamín C ve formě kyseliny askorbo-
vé přispívá k normalizaci tvorby ko-
lagenu pro správné funkce krevních 
cév v pokožce. Folacin spolupůsobí při 
normálním metabolizmu homocys-
teinu během období menopauzy. 

Složení: Genistein, Glukosamin sulfát, 
Kyselina listová, Sojové boby-extrakt, Vita-
min D3 (cholekalciferol), Vitamin C (kyselina 
L-askorbová), Kapsle želatinová.

30 kapslí 
400229  

793 Kč / 30,59 €

DOPLNĚK STRAVY 
MALACHITOVÝ ELIXÍR
Elixír s vysoce aktivní propolisovou 
emulzí, získanou z nejčistšího propo-
lisu, pocházejícího z Horského Altaje. 
Je vytvořen na bázi prastarých sibiř-
ských receptur a obohacen extrakty 
planě rostoucích sibiřských bylin. 
Malachitový elixír vykazuje všechny 
prospěšné účinky propolisu, avšak 
díky přídavkům bylin je určen zvláště 
pro podporu skvělé kondice a pro ucho-
vání krásy žen. 

Složení: Andělika lékařská , Brusnice borůvka, 
Heřmánek pravý, Kokoška pastuší tobolka, 
Lékořice lysá, Pitná voda, Propolis, Přírodní 
med, Srdečník obecný, Šalvěj.

100 ml 
400242  

227 Kč / 8,74 €

NADČASOVÁ  
KRÁSA
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DOPLNĚK STRAVY 
FORMULA 4 N.V.M.N
Doplněk stravy s vitamíny A, C a E a 
kyselinou lipoovou

Pro potlačení negativního působení 
vnějších faktorů okolního prostředí 
byl vytvořen komplex «Formula 4 
N.V.M.N», jehož komponenty, Kyseli-
na lipoová a Kyselina L – askorbová, 
spolupůsobí při obraně proti ničivé-
mu působení volných radikálů a dal-
ších škodlivin chemického charakte-
ru, normalizují procesy metabolizmu 
v organizmu.

Složení: Taurin, Kyselina L – askorbová, 
Kyselina lipoová, DL – alfa tokoferolacetát, 
Retinolacetát, kapsle želatinová.

120 kapslí
500020 
510 Kč / 19,67 €

VITAMÍNY A ANTIOXIDANTY

DOPLNĚK STRAVY 
HEALTHY RHYTHMS
Komplex vitamínů a minerálů pro celý den
Komplex vitamínů a minerálů «Healthy Rhythms» tvoří 
dvě vzájemně se doplňující kapsle – ranní a večerní. Tento 
způsob dávkování nejen že zajišťuje přísun denní dávky 
vitamínů, stopových prvků a dalších nezbytných biologic-
ky látek, ale zároveň zohledňuje i výkyvy fází aktivity a 
útlumu životních funkcí.

Složení: Ranní komplex: Vitamín А (retinyl-acetát), Vitamín D3 
(cholekalciferol), Vitamín Е (DL-alfa-tokoferyl-acetát), Vitamín К1 (fylochinon), 
Vitamín В1(thiamin-hydrochlorid), Vitamín В2 (riboflavin), Vitamín В6 
(pyridoxin-hydrochlorid), Vitamín В12 (kyanokobalamin), Vitamín С (kyselina 
L-askorbová), Niacinamid (vitamín B3), Kyselina listová, Kyselina pantothenová, 
Biotin, Pomocná látka (bramborový maltodextrin), Lykopén 10%, Extrakt 
eleuterokoku, Extrakt zeleného čaje 70%, Beta Tab 20%, Vitamín Е 50% 
(DL-alfa-tokoferyl-acetát), Kyselina paraaminobenzoová 98,75%, Koenzym Q10 
98,3 %, Extrakt středomořské borovice, Vitamín А (retinyl-acetát), Vitamín D3 
(cholekalciferol), Kyselina listová, Kapsle želatinová E110 žluť SY (Gelborange 
S, Sunset Yellow FCF, Yellow 6), E171 Oxid titaničitý (titanová běloba) 
Večerní komplex: Zinek (oxid zinečnatý), Měď (síran měďnatý), Jód (jodid 
draselný), Železo(síran železnatý), Mangan (síran manganatý), Selén (selenan 
sodný), Extrakt Kozlíku lékařského, Kyselina isovalerová, Extrakt přesličky, 
Extrakt Šišáku bajkalského, Molybdenan sodný 1%, «Pantomar-С» (prášek 
jemně pomletého paroží jelena marala), Citrát zinku, Selenomethionin Lalmin 
(inaktivované kvasinky (Saccharomyces cerevisiae), obsahující selén ve formě 
selenomethioninu), Chrómpikolinát, Kapsle želatinová E171 Oxid titaničitý (titanová 
běloba), potravinářská modř Indigotin E132 – Indigotine).

60 kapslí
500048 483 Kč / 18,63 €
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DOPLNĚK STRAVY 
ADAPTOVIT 
DS Аdaptovit je komponován jako komplexní doplněk stravy, celkově 
působící svými adaptogenními účinky na organizmus. Extrakty parchy 
saflorové, ženšenu a eleuterokoku působí podpůrně v případě únavy a 
přispívají i k regeneraci po nadměrné námaze.

Složení: extrakt kořene parchy saflorové, zvané "Maralí 
kořen", extrakt kořene a oddenků rozchodnice růžové, ex-
trakt kořene eleuterokoku trnitého, extrakt kořene ženšenu 
pravého, extrakt semen klanoprašky čínské, benzoát sodný 
E211, etanol, destilovaná voda.

DOPLNĚK STRAVY 
ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Přípravek obsahuje japonskou laminárii (kelp, kombu) i chaluhu bubli-
natou – mořské řasy s vysokým obsahem jódu. Přípravek je obohacen 
selénem, který podporuje normální funkce imunitního systému a též 
extrakty rozchodnice růžové a kozince.

Složení: laminárie (mořská chaluha), prášek z kořenů 
rozchodnice růžové, extrakt listů chaluhy bublinaté, 
maltodextrin, amoniakový karamel (E150C), extrakt kozince, 
kvasnice obohacené selénem, kapsle želatinová.

60 kapslí 
500089 

215 Kč / 8,28 €

DOPLNĚK STRAVY 
ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Přípravek, obohacený organickými sloučeninami selénu. Selén je nezbyt-
ný stopový prvek, mající nezastupitelné místo v udržení normálního sta-
vu vlasů a nehtů a podpoře funkcí imunitního systému a štítné žlázy.

Složení: extrakt česneku setého, extrakt aceroly (bar-
badoská třešeň), DL-alfa-tokoferyl acetát, extrakt šišáku 
bajkalského, extrakt šípků růže májové, Lalmin Se 2000 
(inaktivované kvasnice Saccharomyces cerevisiae – ob-
sahují selen ve formě selenomethioninu), extrakt borovice 
přímořské, kapsle želatinová.

60 kapslí
500031 

396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
TRIMEGAVITALS.  
ALL-NATURAL BETA-CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Přípravek obsahuje vydatný přírodní olej rakytníku, přírodní beta- 
karoten a vitamín E. Beta-karoten je lehce vstřebatelný zdroj vitamínu A 
(provitamín A). Vitamín A podporuje normální funkce zraku a imunitního 
systému organizmu, a vitamín E spolupůsobí při ochraně buněk před 
oxidativním stresem.

Složení: rakytníkový olej, směs tokoferolů (vitamín E), 
beta-karotén (vitamín A), kapsle želatinová.

30 kapslí
500060 

328 Kč / 12,65 €

10 ml 
500094 

298 Kč / 11,50 €
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NALEZNĚTE VLASTNÍ ŘEŠENÍ PRO 
ZACHOVÁNÍ ENERGIE A MLADISTVOSTI!

ENERGIE A TONUS

DOPLNĚK STRAVY 
RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
Renessaince Triple Set Formula 3 je složitým komplexem aktivních kom-
ponentů rostlinného a minerálního původu. 
 • Stopové prvky: selén, měď a mangan, spolu s vitamíny C, E a B2 přispí-
vají k ochraně buněk před oxidačním stresem. 

 • Vitamíny B1 a B6, spolu s vápníkem, mědí a manganem napomáhají 
normálním funkcím energetického metabolizmu.

 • Zinek podporuje normální funkce imunitního systému.
 • Vitamíny B2, B6 a C spolupůsobí při potlačení pocitů únavy a proti  
unavitelnosti. 

Složení: Extrakt jadérek vinné révy, Extrakt plodů klikve, Extrakt šalvěje, Extrakt tymiánu, Extrakt 
dobromysle, Kyselina askorbová, Extrakt zeleného čaje, DL-alfa-tokoferol, Lykopén, Extrakt borůvek, 
Rutin, «BetaTab 20%», Extrakt středomořské borovice, Citronan zinečnatý (Zinek), Thiamin 
hydrochlorid (vitamín В1), Riboflavin (vitamín В2), Pyridoxin hydrochlorid (vitamín В6), Síran man-
ganatý (Mangan), Retinol, Síran měďnatý (Měď), Jodid draselný (Jód), Seleničitan sodný (Selén),
Chrómpikolinát (Chróm), Maltodextrin, Kapsle želatinová.

120 kapslí
500113 

879 Kč / 33,93 €
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DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS II
Hodnotné bylinné výtažky 
přispívají k udržení denní 
aktivity a večer přinášejí 
zklidnění. Přípravek obsahuje 
organizmu neobyčejně  
prospěšný vitamín C, pod-
porující normalizaci funkcí 
nervové soustavy. 

Složení: Komplex № 1: lecitin (sója) 
včetně fosfatidylserinu, extrakt 
jinanu dvoulaločného včetně 
flavonglykosidů, extrakt pupečníku 
asijského, extrakt ženšenu včetně 
ginsenosidů, glukózy, askorbylpalmi-
tát, kapsle celulózová. 
Komplex № 2: extrakt šalvěje včetně 
taninů, laktóza, extrakt třezalky 
včetně hypericinu, maltodextrin, as-
korbylpalmitát (E304), extrakt šišáku 
bajkalského včetně baikalinu, kapsle 
celulózová obsahuje barviva: oxid 
titaničitý (E171), měďnaté komplexy 
chlorofylů a chlorofylinů (E141).

60 kapslí
500071 

849 Kč / 32,78 €

DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III – DS, který se 
skládá ze dvou druhů kapslí pro 
užívání – ráno a večer. Selén, 
který je v přípravku obsažen, 
se účastní mnohých důleži-
tých procesů v organizmu, 
napomáhá normalizaci funkcí 
imunitního systému a přispívá k 
ochraně buněk před oxidačním 
stresem. Přípravek je obohacen 
ovesnými otrubami, oplývají-
cími betaglukanem, kyselinou 
alfa-lipoovou a lykopénem. 

Složení: Komplex № 1: Otruby s 
vysokým obsahem glukanu, kyselina 
alfa-lipoová, kapsle celulózová. 
Komplex № 2: otruby s vysokým 
obsahem glukanu, kvasinky 
obsahující selen, lykopen 10% (lykopen, 
modifikovaný škrob, kukuřičný škrob, 
glukóza, askorbát sodný krystalický, DL-
-alfa-tokoferol), extrakt hložinek (plodů 
hlohu obecného), kapsle celulózová 
(oxid titaničitý E171, měďnaté komplexy 
chlorofylů a chlorofylinů E141). 

150 kapslí
500072 

554 Kč / 21,39 €

DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS IV
Komplex № 1 obsahuje  
ostropestřec mariánský – 
zdroj silymarinu. Zmíněná 
látka napomáhá k vylučování 
toxických zplodin metaboliz-
mu z organizmu. Ve druhém 
komplexu jsou sloučeny vý-
tažky sibiřských bylin a rost-
lin, které přispívají k normali-
zaci metabolických procesů. 

Složení: Komplex № 1: Taurin, výta-
žek z plodů ostropestřece, výtažek z 
kořenů a oddenků mochny nátržníka, 
kapsle celulózová. 
Komplex № 2: Taurin, výtažek ze 
stvolu třezalky, výtažek z kořenů 
šišáku, kapsle celulózová (oxid 
titaničitý E171, měďnaté komplexy 
chlorofylů a chlorofylinů E141). 

60 kapslí
500130 

229 Kč / 8,86 €

SYNCHROVITALS
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DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS V
Přípravek obsahuje komplex 
ResistAid™, který je kombinací 
arabinogalaktanu a polyfe-
nolů, získaných z modřínu. 
Arabinogalaktan je zdrojem 
rozpustné vlákniny s dietický-
mi vlastnostmi. Vláknina pod-
poruje normální stav trávicího 
traktu a žaludku, což ovlivňuje 
i celkovou imunitu organizmu. 

Složení: Komplex № 1: arabinogalak-
tan, získaný z modřínu – polysacharidy, 
extrakt z kořene ženšenu – ginsenosi-
dy, glukóza, extrakt z listů jitrocele – 
maltodextrin, kapsle celulózová. 
Komplex № 2: arabinogalaktan, 
získaný z modřínu – polysacharidy, 
extrakt z lístků šalvěje – taniny, 
laktóza, extrakt tymiánu – rutin, 
extrakt květů heřmánku – alpigenin, 
kapsle celulózová (oxid titaničitý 
E171, měďnaté komplexy chlorofylů a 
chlorofylinů E141).

60 kapslí 
500073 

510 Kč / 19,67 €

DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS VI
Přípravek slučuje dvě všeo-
becně známé látky: glukosa-
min, hydrochlorid a chond-
roitin sulfát. Jejich vlastnosti 
jsou posíleny celosvětově 
známými bylinnými složka-
mi. Extrakt kůry vrby bílé, 
Extrakt tužebníku a šípku. 
Vitamín C ve složení přípravku 
přispívá k tvorbě kolagenu, 
nezbytného pro normalizaci 
funkcí chrupavčitých tkání. 

Složení: Komplex № 1: glukosamin 
hydrochlorid (získaný z korýšů), 
extrakt kůry vrby bílé (Salix alba), 
chondroitin sulfát,kapsle celulózová. 
Komplex № 2: glukosamin hydrochlorid 
(získaný z korýšů), extrakt tužebníku 
jilmového, chondroitin sulfát, extrakt 
šípků, kapsle celulózová (dioxid titanu 
(E171), měďnaté komplexy chlorofylů a 
chlorofylinů (E141). 

60 kapslí
500065 

370 Kč / 14,26 €

DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS VII
Přípravek je určen pro ty, kteří 
tráví značné množství času 
před monitory počítačů a pra-
cují s další elektronikou. V jeho 
složení se nalézají mnohá, pro 
zrak nesmírně důležitá barviva 
rostlinného původu, takzvané 
světelné filtry: lutein,  
zeaxantin a beta-karotén. Dále 
je přípravek obohacen antho-
kyany přírodního původu a 
vitamínem A, který působí 
jako ochránce funkcí zraku. 

Složení: Komplex № 1: extrakt z 
květů ibišku, maltodextrin, extrakt 
z plodů borůvčí extrakt z černého 
jeřábu (Aronia), kapsle celulózová. 
Komplex № 2: extrakt z barbadoské 
třešně, extrakt šípků, lutein 5 %, 
přírodní beta-karoten 20% V CaroCa-
re 20 %, askorbylpalmitát (E304), 
zeaxantin 5 %, kapsle celulózová.

60 kapslí
500050 

653 Kč / 25,19 €
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DOPLNĚK STRAVY 
ADAPTOVIT
DS Аdaptovit je komponován jako komplexní doplněk stravy, celkově 
působící svými adaptogenními účinky na organizmus. Extrakty parchy 
saflorové, ženšenu a eleuterokoku působí podpůrně v případě únavy a 
přispívají i k regeneraci po nadměrné námaze.

Složení: extrakt kořene parchy saflorové, zvané "Maralí 
kořen", extrakt kořene a oddenků rozchodnice růžové, ex-
trakt kořene eleuterokoku trnitého, extrakt kořene ženšenu 
pravého, extrakt semen klanoprašky čínské, benzoát sodný 
E211, etanol, destilovaná voda.

10 ml  
500094  

298 Kč / 11,50 €

DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS IV
Komplex № 1 obsahuje ostropestřec mariánský – zdroj silymarinu. 
Zmíněná látka napomáhá k vylučování toxických zplodin metabolizmu z 
organizmu. Ve druhém komplexu jsou sloučeny výtažky sibiřských bylin 
a rostlin, které přispívají k normalizaci metabolických procesů.

Složení: Komplex № 1: Taurin, výtažek z plodů  
ostropestřece, výtažek z kořenů a oddenků mochny  
nátržníka, kapsle celulózová.   
Komplex № 2: Taurin, výtažek ze stvolu třezalky, výtažek 
z kořenů šišáku, kapsle celulózová (oxid titaničitý E171, 
měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů E141). 

DOPLNĚK STRAVY 
AMINAJ EM 
BYLINA ŽIVOTA

Bylinný čajový nápoj Aminaj Em byl zhotoven na základě tradičních 
burjatských receptur s použitím třezalky, šípků a kořenů pampelišek. 
Pojmenování produktu vychází z překladu původního burjatského názvu, 
který značí "bylina života" – tak právě Burjatové nazývají třezalku.

Složení: Heřmánek-květ, Kukuřice-čnělky s bliznami, Máta 
peprná-listy, Pampeliška lékařská-kořen, Rdesno ptačí-nať, 
Smil písečný-květ, Šípek-plody, Třezalka tečkovaná-nať, 
Vratič obecný-květ.

30 sáčků po 1,5 g
500021  

152 Kč / 5,87 €

DOPLNĚK STRAVY 
ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Přípravek, obohacený organickými sloučeninami selénu. Selén je  
nezbytný stopový prvek, mající nezastupitelné místo v udržení normál-
ního stavu vlasů a nehtů a podpoře funkcí imunitního systému a štítné 
žlázy. Selén, vitamíny C a E přispívají k ochraně buněk před oxidativní 
zátěží. Vitamín C podporuje normalizaci funkcí imunitního systému.

Složení: extrakt česneku setého, extrakt aceroly (barbadoská třešeň), DL-alfa-tokoferyl acetát, 
extrakt šišáku bajkalského, extrakt šípků růže májové, Lalmin Se 2000 (inaktivované kvasnice 
Saccharomyces cerevisiae – obsahují selen ve formě selenomethioninu), extrakt borovice 
přímořské, kapsle želatinová.

60 kapslí
500031  

396 Kč / 15,30 €

60 kapslí 
500130

229 Kč / 8,86 €
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NAPOMOZTE ORGANIZMU VYLOUČIT TOXINY 
A DALŠÍ METABOLITY, VČETNĚ TAKOVÝCH, 

KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM POŽÍVÁNÍ 
ALKOHOLU NEBO PŘEJÍDÁNÍ SE.

DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN L VITALITY  
Přípravek rostlinného původu s pektinem obsahuje značné množství 
vlákniny, důležité pro normální funkce trávicí soustavy. Pektiny jsou 
jedním z druhů vlákniny, podporující normální hladinu cholesterolu v 
krvi. Přípravek obsahuje celosvětově oblíbený extrakt ostropestřce 
mariánského, hodnotné extrakty máty, heřmánku, tymiánu, třezalky.

Složeni: Pektin, polysacharid guma guar, extrakt máty, 
prášek z hlíz topinamburu, extrakt květů heřmánku, extrakt 
tymiánu, semena ostropestřce mariánského, extrakt 
třezalky.

90 g
500042 

396 Kč / 15,30 €

PŘIROZENÉ ŘEŠENÍ  
PRO ZBAVENÍ SE TOXINŮ

29



DOPLNĚK STRAVY 
TRIMEGAVITALS.  
SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Komplex je obohacen omega-3 kyselinami ve formě koncentrovaných  
diethyletherů mastných kyselin. Přírodní zdrojem kyselin je plnohodnot-
ný lněný olej. Omega-3 kyseliny (eikosapentaneová – EPA a dokosahexa-
enová – DHA) prospívají normální funkci srdce. Složení přípravku je dopl-
něno vitamínem E, který účinně chrání buňky před oxidačním stresem.

Složení: DL-alfa-tokoferyl-acetát, Kyselina oleinová, Lněný 
olej, Omega-3 mastné kyseliny (lněný olej), Omega-3  
mastné kyseliny (rybí tuk), Vitamín E, kapsle želatinová.

30 kapslí
500062  

381 Kč / 14,72 €

DOPLNĚK STRAVY 
TRIMEGAVITALS.  
LUTEIN AND ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
Komplex obsahuje přírodní barviva – světelné filtry – lutein a zeaxantin 
ve vysoké koncentraci. Je určen pro ty, kteří tráví mnoho času před mo-
nitory počítačů a obrazovkami další elektroniky. Je doplňkově obohacen 
olejem sibiřského rakytníku a vitamínem E, spolupůsobícím při ochraně 
buněk před oxidačním stresem.

Složení: olej z rakytníku řešetlákového, výtažek z aksa-
mitníku obohacený o lutein, optisharp (zeaxanthin) 20%, 
vitamín E, kapsle želatinová.

30 kapslí
500102  

396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS 
Přípravek obsahuje zinek a měď v organické formě a také přírodní vita-
mín C. Zinek spolupůsobí při normálním metabolizmu uhlovodanů a dal-
ších látek minerálního charakteru, napomáhá uchování normálního stavu 
kostí, vlasů, nehtů a kůže. Měď přispívá k podpoře normálního stavu po-
jivové tkáně, spolupůsobí funkcím imunitního systému a ochraně buněk 
před oxidačním stresem. 

Složení: extrakt natě třapatky nachové, extrakt plodů 
aceroly, extrakt kořene lopuchu většího, extrakt šípku 
růže májové, laktát zinku, citrát zinku, citrát mědi, kapsle 
želatinová.

60 kapslí 
500040  

396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS VII 
Přípravek je určen pro ty, kteří tráví značné množství času před monitory 
počítačů a pracují s další elektronikou. V jeho složení se nalézají mnohá, pro 
zrak nesmírně důležitá barviva rostlinného původu, takzvané světelné filtry: 
lutein, zeaxantin a beta-karotén. Dále je přípravek obohacen anthokyany 
přírodního původu a vitamínem A, který působí jako ochránce funkcí zraku. 

Složení: Komplex № 1: extrakt z květů ibišku, maltodextrin, 
extrakt z plodů borůvčí extrakt z černého jeřábu (Aronia), 
kapsle celulózová. 
Komplex № 2: extrakt z barbadoské třešně, extrakt šípků, 
lutein 5 %, přírodní beta-karoten 20% V CaroCare 20 %, 
askorbylpalmitát (E304), zeaxantin 5 %, kapsle celulózová.

60 kapslí 
500050  

653 Kč / 25,19 €
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VYBERTE SADU PŘÍPRAVKŮ  
PRO VÁŠ ZRAK

PODPORA ZRAKU

DOPLNĚK STRAVY 
RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
Renessaince Triple Set Formula 3 je složitým komplexem aktivních  
komponentů rostlinného a minerálního původu. 
 • Stopové prvky: selén, měď a mangan, spolu s vitamíny C, E a B2  
přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem. 

 • Vitamíny B1 a B6, spolu s vápníkem, mědí a manganem napomáhají 
normálním funkcím energetického metabolizmu.

 • Zinek podporuje normální funkce imunitního systému.
 • Vitamíny B2, B6 a C spolupůsobí při potlačení pocitů únavy a proti  
unavitelnosti. 

Složení: Extrakt jadérek vinné révy, Extrakt plodů klikve, Extrakt šalvěje, Extrakt tymiánu, Extrakt 
dobromysle, Kyselina askorbová, Extrakt zeleného čaje, DL-alfa-tokoferol, Lykopén, Extrakt borůvek, 
Rutin, «BetaTab 20%», Extrakt středomořské borovice, Citronan zinečnatý (Zinek), Thiamin 
hydrochlorid (vitamín В1), Riboflavin (vitamín В2), Pyridoxin hydrochlorid (vitamín В6), Síran man-
ganatý (Mangan), Retinol, Síran měďnatý (Měď), Jodid draselný (Jód), Seleničitan sodný (Selén),
Chrómpikolinát (Chróm), Maltodextrin, Kapsle želatinová.

120 kapslí
500113 

879 Kč / 33,93 €
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ELEMVITALS. ZINC  
WITH SIBERIAN HERBS
Přípravek obsahuje zinek 
a měď v organické formě a 
také přírodní vitamín C. Zinek 
spolupůsobí při normálním 
metabolizmu uhlovodanů a 
dalších látek minerálního cha-
rakteru, napomáhá uchování 
normálního stavu kostí, vlasů, 
nehtů a kůže. Měď přispívá 
k podpoře normálního stavu 
pojivové tkáně, spolupůsobí 
funkcím imunitního systému 
a ochraně buněk před oxidač-
ním stresem. 

Složení: extrakt natě třapatky na-
chové, extrakt plodů aceroly, extrakt 
kořene lopuchu většího, extrakt 
šípku růže májové, laktát zinku, citrát 
zinku, citrát mědi, kapsle želatinová.

60 kapslí  
500040  

396 Kč / 15,30 €

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Vápník, zinek, mangan a vi-
tamín D jsou látky, nezbytné 
pro udržení normálního stavu 
kostí. Vápník spolupůsobí při 
normálních funkcích svalů a je 
důležitý v procesech buněč-
ného dělení a při specializaci 
buněk. Vitamín B6 napomáhá 
normálním funkcím imunitní-
ho systému. Vitamín С přispí-
vá k normální produkci kol-
agenu a vitamín D je nezbytný 
pro normální vstřebávání 
vápníku a fosforu.

Složení: uhličitan vápenatý, hydroxia-
patit vápenatý, citrát vápníku, extrakt 
sóje, extrakt přesličky, kyselina 
askorbová (vitamín C), DL-alfa-cho-
lekalciferol (vitamín D3), pyridoxin 
hydrochlorid (vitamín В6), citronan 
zinečnatý (Zinek), síran manganatý 
(Mangan), kapsle želatinová.

60 kapslí
500054

268 Kč / 10,35 €

ELEMVITALS. SELENIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Přípravek, obohacený orga-
nickými sloučeninami selénu. 
Selén je nezbytný stopový 
prvek, mající nezastupitelné 
místo v udržení normálního 
stavu vlasů a nehtů a podpoře 
funkcí imunitního systému a 
štítné žlázy. Selén, vitamíny C 
a E přispívají k ochraně buněk 
před oxidativní zátěží. Vitamín 
C podporuje normalizaci funkcí 
imunitního systému.

Složení: extrakt česneku setého, 
extrakt aceroly (barbadoská třešeň), 
DL-alfa-tokoferyl acetát, extrakt 
šišáku bajkalského, extrakt šípků 
růže májové, Lalmin Se 2000 (inak-
tivované kvasnice Saccharomyces 
cerevisiae – obsahují selen ve formě 
selenomethioninu), extrakt borovice 
přímořské, kapsle želatinová.

60 kapslí.  
500031 

396 Kč / 15,30 €

ELEMVITALS
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ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
Přípravek obsahuje organické 
sloučeniny železa – životně 
důležitého prvku, který je  
zastoupen v pochodech pře-
nosu kyslíku v organizmu. 
Vitamín C zlepšuje vstřebává-
ní železa. Riboflavin, vitamín 
B6 a niacin spolupůsobí nor-
malizaci energetického me-
tabolizmu. V přípravku jsou 
obsaženy extrakty kořene 
lopuchu a eleuterokoku.

Složení: extrakt kořene lopuchu, 
extrakt eleuterokoku, prášek z paroží 
jelínka, fumaran železnatý, Premix 
RUS 28174 (vitamín B1 – mononitrát 
thiaminu, vitamín B2 – riboflavin, 
vitamín B6 – hydrochlorid pyridoxi-
nu, nikotinamid, kyselina listová, 
maltodextrin), kyselina L-askorbová 
(vitamín C), kapsle želatinová.

60 kapslí. 
500039

483 Kč / 18,63 €

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Hořčík je významným prvkem 
pro podporu normálního stavu 
nervové soustavy a svalové 
činnosti, spolupůsobí při potla-
čení pocitů únavy a ochablosti. 
Produkt je doplněn bylinnými 
extrakty kozlíku, šišáku a hlo-
žinek v organické formě, pro 
organizmus nejvhodnější.

Složení: citrát hořčíku, extrakt kozlíku 
lékařského, extrakt hložinek, extrakt 
šišáku bajkalského, kapsle želatinová.

60 kapslí  
500038 

340 Kč / 13,11 €

ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
Přípravek obsahuje japon-
skou laminárii (kelp, kombu) i 
chaluhu bublinatou – mořské 
řasy s vysokým obsahem 
jódu. Přípravek je obohacen 
selénem, který podporuje 
normální funkce imunitní-
ho systému a též extrakty 
rozchodnice růžové a kozince.

Složení: laminárie (mořská chaluha), 
prášek z kořenů rozchodnice růžové, 
extrakt listů chaluhy bublinaté, malto-
dextrin, amoniakový karamel (E150C), 
extrakt kozince, kvasnice obohacené 
selénem, kapsle želatinová.

60 kapslí 
500089 

215 Kč / 8,28 €

Snadno dostupné formy minerálních látek 
Optimalizované denní dávky

Účinné spolupůsobení komponentu
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DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN PURE LIFE
Produkt rostliného původu s pektinem obsahuje značné množství vlák-
niny – látky důležité pro normální funkce trávicí soustavy. Pektiny jsou 
jedním z druhů vlákniny, které podporují normální hladinu cholesterolu 
v krvi. Složení přípravku je doplněno odedávna užívanými bylinnými ex-
trakty fenyklu, kořene lopuchu a olivových lístků.

Složení: Pektin, guma guar, prášek z hlíz topinamburu, 
extrakt fenyklu, extrakt kořene lopuchu, extrakt listí 
olivovníku, extrakt harpagofytu ležatého, extrakt šišáku 
bajkalského, extrakt eleuterokoku, extrakt šípků, extrakt 
přesličky, extrakt třapatky nachové. 

90 g 
500030  

396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
Přípravek obsahuje zinek a měď v organické formě a také přírodní vita-
mín C. Zinek spolupůsobí při normálním metabolizmu uhlovodanů a dal-
ších látek minerálního charakteru, napomáhá uchování normálního stavu 
kostí, vlasů, nehtů a kůže. Měď přispívá k podpoře normálního stavu po-
jivové tkáně, spolupůsobí funkcím imunitného systému a ochraně buněk 
před oxidačním stresem. 

Složení: extrakt natě třapatky nachové, extrakt plodů 
aceroly, extrakt kořene lopuchu většího, extrakt šípku 
růže májové, laktát zinku, citrát zinku, citrát mědi, kapsle 
želatinová. 

60 kapslí 
500040  

396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
STŘÍBRNÝ ELIXÍR
Propolis je jedním z nejúčinnějších produktů, které pomáhají vzdorovat 
různým infekčním faktorům. Stříbrný elixír obsahuje tento přírodní prvek 
ve vysoké koncentraci a ve formě lehce stravitelné propolisové emulze. 
V kombinaci se vzácnými sibiřskými bylinami, které jsou součástí elixíru, 
umožňuje doplňkově zvýšit obranné síly i schopnosti organizmu.

Složení: Andělika lékařská-extrakt, Brusnice brusinka-extrakt, 
Černý rybíz extrakt, Mateřídouška úzkolistá-extrakt, Měsíček 
zahradní-extrakt, Mochna křovitá-extrakt, Pitná voda, Propolis, 
Přírodní med, Rakytník řešetlákový -extrakt, Růže májová-ex-
trakt, Třapatka nachová-extrakt. 

100 ml 
400243  

227 Kč / 8,74 €

DOPLNĚK STRAVY 
ELBIFID
Maximálně obohacený komplex lakto- a bifido- bakterií, téměřshodný s při-
rozenou střevní mikroflórou. Při výrobě se používá technologie mikrokapsu-
lace CellBiotech. Celulózové kapsle DR-caps jsou vhodné i pro vegeteriány.

Složení: Pektin, Probiotikum B.breve, Probiotikum B.infantis, 
Probiotikum B. longum, Probiotikum L. casei, Probiotikum 
B. bifidum, Probiotikum L. acidophilus, Probiotikum L. 
plantarum, Kapsle celulózová, Včetně: Hydroxypropyl-
methylcelulosa (Е464), Guma gellan (Е418), Oxid titaničitý 
(titanová běloba) (E171). 

15 kapslí 
500107  

250 Kč / 9,66 €
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DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS V
Přípravek obsahuje komplex ResistAid™, který je kombinací arabinoga-
laktanu a polyfenolů, získaných z modřínu. Arabinogalaktan je zdrojem 
rozpustné vlákniny s dietickými vlastnostmi. Vláknina podporuje normální 
stav trávicího traktu a žaludku, což ovlivňuje i celkovou imunitu organizmu.

Složení: Komplex № 1: arabinogalaktan, získaný z modřínu – polysacharidy, extrakt z kořene 
ženšenu – ginsenosidy, glukóza, extrakt z listů jitrocele – maltodextrin, kapsle celulózová 
transparentní. 
Komplex № 2: arabinogalaktan, získaný z modřínu – polysacharidy, extrakt z lístků šalvěje 
– taniny, laktóza, extrakt tymiánu – rutin, extrakt květů heřmánku – alpigenin, kapsle 
celulózová (oxid titaničitý E171, měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů E141). 

VŠE, CO JE ZAPOTŘEBÍ PRO 
ZLEPŠENÍ IMUNITY

PODPORA IMUNITY

100 ml 
400243  

236 Kč / 8,74 €

60 kapslí 
500073  

510 Kč / 19,67 €
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SVĚT SIBIŘSKÝCH BYLIN

SIBIŘSKÝ "ZLATÝ KOŘEN" – 
ROZCHODNICE RŮŽOVÁ 
Rhodiola rosea
Rozchodnice růžová, neboli zlatý kořen je pro oblast Sibiře 
nejcharakterističtějším adaptogenem. Na rozdíl od maralího ko-
řene a eleuterokoku roste zlatý kořen v nejsevernějších horách 
Sibiře v nadmořských výškách 900-1500 metrů. Díky zvláštním 
schopnostem růstu se jedná o mimořádně mrazuvzdornou 
rostlinu, která je schopna přestát teploty až -60°C!

ČAGA – REZAVEC ŠIKMÝ
Inonotus obliquus
Tato houba je k nalezení na kmenech starých bříz, kde během 
desetiletí dorůstá průměru plodnice až 1 m. Sibiřští šamani 
byli přesvědčeni o tom, že tato houba střádá energii samé 
Země, proto ji používali jako prostředek pro povzbuzení mysli 
i těla. Při sběru čagy, jak šamani věděli, je nutné být obzvláště 
obezřetnými: je nutné vyvarovat se šoku, který může způsobit 
neobvykle silný výboj energie.

SIBIŘSKÝ ŽENŠEN
Eleutherococcus senticosu
Proslulý sibiřský vědec I. Brechman se dlouhá 
léta pokoušel nalézt bylinu – stimulátor, která by mohla na-
hradit rudý ženšen; takovou, která podpoří odolnost vůči stresu 
bez vedlejších účinků. Dlouhé roky hledání nepropadly nadar-
mo: takové vlastnosti byly nalezeny v kořenech eleuterokoku, 
který byl záhy nazván sibiřským ženšenem.

MODŘÍN SIBIŘSKÝ
Larix sibirica
Výhonky tohoto stromu obsahují jedinečné antioxidans – 
dihydroquercetin. Jedná se o příbuzného jiného známého 
antioxidantu. quercetinu, avšak díky několika rozdílům 
chemického složení tato látka vykazuje mnohem vyšší an-
tioxidantní vlastnosti.

BOROVICE SIBIŘSKÁ – LIMBA
Pinus sibirica
Limba – jeden z nejvyšších stromů sibiřských lesů. Výškou 
dosahuje až 45 m a průměr jejich kmenů je až 2 m. Sibiřská 
borovice limba je též symbolem dlouhověkosti: žije 500-700 
let. Limbové oříšky jsou také důležitou složkou potravy míst-
ních obyvatel.
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přírodní sibiřské byliny, houby, koření a bobule,  
které používáme ve svých přípravcích

SIBIŘSKÝ ČESNEK MEDVĚDÍ
Alium ursinum
Název této skromné sibiřské byliny pochází z latinského 
pojmenování "medvědí česnek", neboť právě medvědi si ob-
libovali pojídání této cibuloviny, která svým aroma připomíná 
právě česnek. A obyvatelé Sibiře, kteří věděli, že medvědí 
česnek oplývá vitamíny, si listy a celé tyto byliny schraňovali 
pro zimní období.

SIBIŘSKÝ DĚHEL – ANDĚLIKA 
LÉKAŘSKÁ
Angelica archangelica
Rýhovaný stvol této byliny dorůstá výšky až  
1,8 m a jeho vonné květenství vytváří "deštníček" o průměru 
až 1 metru. Stonek ohromující velikosti činí anděliku jednou z 
nejvýraznějších bylin Sibiře. Sladkou a voňavou šťávu, plnící 
její dutý stonek, s oblibou požívají domorodí obyvatelé.

SIBIŘSKÝ RAKYTNÍK
Hippophae rhamnoides
Pravděpodobně nejen na Sibiři, ale ani nikde jinde na světě ne-
lze najít tak bohatý zdroj biologicky dostupného beta-karoténu, 
jako v těch zářivě oranžových bobulkách. Na rozdíl od jiných 
rostlin, plody rakytníku obsahují i olej, který rozpouští beta-ka-
rotén, což umožňuje jeho plné vstřebávání organizmem.

MARALÍ KOŘEN – PARCHA 
SAFLOROVITÁ
Leuzea carthamoides
Parcha saflorovitá neboli maralí kořen je jednou z oblíbených 
rostlin, které požívají maralové (sibiřští jeleni, obývající horstva 
Altaje). Místní obyvatelé si všimli, že maralové mlsají kořeny 
této rostliny a proto ji nazvali maralím kořenem. Parcha je 
účinným adaptogenem, známá vysokým obsahem ekdystero-
nu – přírodního anabolika.
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Alexej Šabunja 
Osminásobný absolutní šampión Běloruské republiky,  
šampion Evropy, stříbrný medailista mistrovství světa  
v bodybuildingu.

Oleg Čen 
Eminentní mistr sportu a vícenásobný šampion Ruska, 
trojnásobný vice-šampion světa, dvojnásobný šampion  
Evropy v těžké atletice. 

Roman Griščenko
Spoluvlastník a cvičitel klubu CrossFit BERLOGA, vítěz 
a držitel ocenění mezinárodních soutěží, vice-mistr 
Velkého Poháru a držitel titulu nejlépe fyzicky 
vytrénované osobnosti Ruska (2013), účastník družstva 
na Crossfit Games Pacific Regionals Australia (2015, 
2016), bronzový medailista Velkého Poháru za titul 
nejlépe fyzicky vytrénovaného sportovce SNS - 2017 (v 
týmu), velvyslanec značky Siberian Super Natural Sport.
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VYSOCE KVALITNÍ DOPLŇKY  
STRAVY PRO SPORTOVCE ZE 

SAMÉHO SRDCE SIBIŘE
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SIBERIAN  
SUPER NATURAL SPORT

DOUBLE-PHASE HI-GRADE PROTEIN 
BILBERRY/WILD STRAWBERRY 
Vícesložkový proteinový koktejl s 
borůvkovou nebo jahodovou šťávou je 
optimální kombinací bílkovin s rychlou (izolát 
syrovátkového proteinu) a pomalou absorpci 
(kasein). Koktejl obsahuje také aminokyseliny 
s rozvětveným řetězcem (BCAA). Protein 
přispívá k růstu svalové hmoty a udržení 
normálního stavu kostí
Produkt si můžete brát s sebou: vezměte 
si kompaktní sáček na trénink nebo na 
procházku, abyste doplnili denní stravu!

FAST RECHARGE CREATINE 
Kreatin se produkuje v lidském těle a může 
být používán jako doplněk stravy sportovci 
a příznivci aktivního životního stylu. Jedna 
porce (polovina sáčku) obsahuje 2,5 g. 
kreatin monohydrátu. Produkt si můžete 
brát s sebou: vezměte si kompaktní sáček na 
trénink nebo na procházku, abyste doplnili 
denní stravu! 

Složení: koncentrát mléčný proteinový, izolát syrovát-
kové bílkoviny, Aromatizator «borůvka»/«lesní jahoda», 
L-karnitin, suchá šťáva z borůvek / lesních jahod, sladidlo: 
steviol-glykosidy.

375g (15x25g) 
500447/500448 688 Kč / 26,57 €

Složení: kreatin monohydrát .

200g (40x5g) 
500370 268 Kč / 10,35 €
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 WHEY SILVER ICE PRO
Jedna porce obsahuje 24 gramů syrovátkové-
ho proteinu, z toho 7,5 gramů vysoce kvalitní 
BCAA. 
Protein přispívá k růstu svalové hmoty a udr-
žení normálního stavu kostí
Produkt si můžete brát s sebou: vezměte si 
kompaktní sáček na trénink nebo na procház-
ku, abyste doplnili denní stravu!
0% aromat a zahušťovadel, 0%  rostlinných 
bílkovin._ 

Složení: izolát syrovátkového proteinu, koncentrát mléčné 
bílkoviny, kakaový prášek, Komplex aminokyselin BCAA , 
slupky semen jitrocele, sladidlo: steviol-glykosidy.

450g (15x30g) 
500366 1147 Kč / 44,28 €

MULTICOMPONENT HI-GRADE 
PROTEIN 
Vícesložkový protein se skládá z vysoce kva-
litních proteinů s různou dobou trávení: pro-
teinový hydrolyzát a aminokyseliny (BCAA), 
syrovátkový protein a kasein. Výrobek obsa-
huje některé z nejoblíbenějších komponentů 
mezi milovníky sportů, které zvyšují ener-
getický potenciál, díky tomu je tento protein 
vhodný nejen pro profesionální sportovce, 
ale i pro začátečníky. Protein přispívá k růstu 
svalové hmoty a udržení normálního stavu 
kostí. 0% aromat a zahušťovadel, 0%  rostlin-
ných bílkovin. 

Složení: koncentrát mléčné bílkoviny, kakaový prášek, hyd-
rolyzát syrovátkového proteinu, komplex aminokyselin bcaa, 
izolát syrovátkového proteinu, sladidlo : steviol-glykosidy.

450g (15x30g) 
500466    688 Kč / 26,57 €
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SIBERIAN  
SUPER NATURAL SPORT

BCAA COMPLEX 
Tato výživná směs pro intenzivní tréninky obsahuje 
tři druhy esenciálních aminokyselin, které organis-
mus nedokáže sám syntetizovat.

Denní dávka leucinu, isoleucinu a valinu v poměru 
2: 1: 1 obsahuje téměř 5 g aminokyselin.

Složení:  L-leucin, L-isoleucin, L-valin, plnivo: celulóza; povlak: 
polyvinylalkohol,oxid titaničitý, polyethylenglykol, talek; stearát 
hořečnatý.

120 tablet
500277  399 Kč / 15,41 €

GLUCOSAMINE AND CHONDROITIN 
Tato výživná směs obsahuje 667 mg glukosaminu a 
182 mg chondroitin sulfátu. Hydrochlorid glukosa-
minu obsažený v přípravku se vyznačuje vysokým 
obsahem glukosaminu.  

Složení: glukosamin hydrochlorid, chondroitin sulfát, plnivo: 
celulóza, laktóza, povlak: polyvinylalkohol,oxid titaničitý, 
polyethylenglykol, talek; protispékavá látka: stearát hořečnatý.

120 tablet
500276  948 Kč / 36,57 €
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MEGA ESSENTIALS
Směs ze 13 vitaminů a 8 minerálů poskytuje tělu 
cenné živiny, zejména v období vysokého fyzického 
namáhání. Výrobek obsahuje komplex vitamínů A, 
E a C. Riboflavin (vitamin B2) pomáhá snížit únavu 
a vyčerpání, vitamíny B6 a B12, stejně jako kyselina 
pantothenová pomáhá normálnímu energetickému 
metabolismu. Mangan, vápník a vitamin D přispí-
vají k zachování normálního stavu kostí. Měď a 
jod přispívají k normálnímu fungování nervového 
systému, železo k rychlému zotavení sil, selen k 
normálnímu fungování imunitního systému, zinek 
k normálnímu metabolismu sacharidů a hořčík k 
normálnímu fungování svalstva. Směs vitamínů a 
minerálů promění sport ve skutečný zážitek!. 

Složení: uhličitan vápenatý, citrát hořčíku, plnivo: celulóza, 
vitamíny C (kyselina L-askorbová), A (retinyl-acetát), D3, E, K1, B1, 
B2, B6, B12, nikotinamid, kyselina listová, kyselina pantothenová, 
biotin,síran mědnatý, jodid draselný, laktát železnatý, síran man-
ganatý, selenan sodný, síran zinečnatý, povlak: polyvinylalkohol, 
polyethylenglykol, barvivo-oxid titaničitý, talek, barvivo- oxid 
železa; stearát hořečnatý.

120 tablet
500284  411 Kč / 15,87 €

L-CARNITINE
Dvě kapsle obsahují 726 mg čistého L-karnitinu. 
Tento výrobek je skvělou volbou pro ty, kteří se 
aktivně věnují sportu a fitnessu.

Složení: L-karnitin L-tartrát, L-karnitin, kapsle: želatina, barvivo- 
oxid titaničitý.

120 kapslí
500285   393 Kč / 15,18 €
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PROGRAM PRO KOREKCI 
POSTAVY A VYHLAZENÍ 
POKOŽKY
Jsme přesvědčeni, že je možné zůstat ve 
vynikající kondici pouze při komplexním 
přístupu. Povinné složky pro krásné tělo 
jsou fyzická aktivita, správná výživa a 
přírodní látky pro normalizaci metabolismu. 
Program Body Compliment obsahuje 
produkty s cíleným působením na 
problematické oblasti pokožky. Body 
Compliment vám pomůže dosáhnout 
požadovaných výsledků při modelování 
postavy!
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BODY COMPLIMENT
FORMULE PRO KRÁSNOU 

POSTAVU:

BODY COMPLIMENT
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KONCENTRÁT PROTI CELULITIDĚ
S Molekulovým Komplexem 
Х50 Silhouette
Molekulární komplex X50 Silhouette, jehož základem jsou 
organické kyseliny a výtažek z Hroznatce (Coccoloba), 
účinně potlačuje proces tvorby nových tukových buněk 
v podkožní tukové tkáni, způsobující typickou nerovnost 
pokožky zejména v oblastech se sklony k nadbytečnému 
ukládání tuku . Pravidelná  
aplikace koncentrátu zlepšuje látkovou výměnu v tkáních, 
optimalizuje siluetu, vrací pokožce pevnost a vyhlazuje 
příznaky celulitidy.

Аktivní složení: X50 Silhouette, výtažek červeného pepře, kofein, vitamín 
PP, silice vanilky, mátová éterická silice, výtažky kaštanu koňského, lístků 
rozmarýny, listnatce, břečťanu, květů bezinek, anýzového a bergamoto-
vého oleje.

100 ml 

403031    426 Kč / 16,46 €

OLEJ PRO TVAROVÁNÍ TĚLA 
S Molekulou Duo Pepper Slim
Komplex aktivních látek kajenského a brazilského pepře 
zrychluje metabolizmus, zlepšuje látkovou výměnu v 
tkáních a krevní oběh. Pravidelné používání oleje snižuje 
viditelné projevy nerovnosti pokožky, činí ji pevnější a 
vypnutější.

Аktivní složení: ricínový a kokosový olej, makadamový olej, oleje  
meruňkový, mandlový a mátový, éterická silice červeného pepře, 
výtažek pepřovce brazilského, éterické silice levandule, šalvějový olej, 
výtažek lístků rozmarýny, silice pelargónií, jalovce, rozmarýny.

150 ml 

403035    351 Kč / 13,55 €
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DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN PURE LIFE
Produkt rostliného původu s pektinem obsahuje značné množství vlák-
niny – látky důležité pro normální funkce trávicí soustavy. Pektiny jsou 
jedním z druhů vlákniny, které podporují normální hladinu cholesterolu v 
krvi. Složení přípravku je doplněno odedávna užívanými bylinnými ex-
trakty fenyklu, kořene lopuchu a olivových lístků.

Složení: Pektin, guma guar, prášek z hlíz topinamburu, 
extrakt fenyklu, extrakt kořene lopuchu, extrakt listí 
olivovníku, extrakt harpagofytu ležatého, extrakt šišáku 
bajkalského, extrakt eleuterokoku, extrakt šípků, extrakt 
přesličky, extrakt třapatky nachové. 

90 g 
500030  

396 Kč / 15,30 €

DOPLNĚK STRAVY 
FITNESSCATALYST–CHROMLIPAZA
Bylinný komplex s organickým chrómem spolupůsobí při normálním 
metabolizmu stopových prvků. Díky chrómu, který podporuje normální 
hladinu cukru v krvi, zlepšuje přípravek účinnost sportovních aktivit a 
cvičení fitness.

Složení: Extrakt momordiky hořké okurky, extrakt zeleného 
čaje, extrakt eleuterokoku, chrómpikolinát, kapsle želati-
nová. 

60 kapslí 
500004  

453 Kč / 17,48 €

DOPLNĚK STRAVY 
ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Přípravek obsahuje japonskou laminárii (kelp, kombu) i chaluhu bubli-
natou – mořské řasy s vysokým obsahem jódu. Přípravek je obohacen 
selénem, který podporuje normální funkce imunitního systému a též 
extrakty rozchodnice růžové a kozince.

Složení: laminárie (mořská chaluha), prášek z kořenů 
rozchodnice růžové, extrakt listů chaluhy bublinaté, 
maltodextrin, amoniakový karamel (E150C), extrakt kozince, 
kvasnice obohacené selénem, kapsle želatinová. 

60 kapslí 
500089  

215 Kč / 8,28 €

DOPLNĚK STRAVY 
PŘÍRODNÍ INULINOVÝ KONCENTRÁT
Přírodní inulinový koncentrát je komplex důležitých biologicky aktivních 
složek podivuhodné rostliny – topinamburu. V širokou známost topinam-
bur vešel až poté, co v jeho hlízách byla objevena látka inulin.

Složení: Slunečnice topinambur. 110 g 
400468 

170 Kč / 6,56 €
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VYBERTE SI VLASTNÍ PROGRAM 
CVIČENÍ A UŽÍVEJTE DS, ABYSTE 

BYLI VŽDY FIT!

KONTROLA HMOTNOSTI

DOPLNĚK STRAVY 
FITNESS CATALYST – ACTIVE FIBER
Obohacený komplex pektinů z přírodních rostlinných zdrojů, nezbytný 
pro podporu mnohých životních pochodů. Ostatně, je známo, že příjem 
pektinů v potravě (6 gramů denně), napomáhá stabilizaci normální hladi-
ny cholesterolu v krvi.

Složení: Pektinová směs, Guarová guma, Jablečný pektin, Jód, 
Laminaria, Lopuch-kořen, Oxid titaničitý E171, Pektin z bobulo-
vin, Pektinová směs, Proskurník-kořen, kapsle želatinová.120 kapslí  

500008 

298 Kč / 11,50 €
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FITNESS CATALYST  
ZDOKONALENÍ FYZICKÉ 
KONDICE
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DOPLNĚK STRAVY 
FITNESS CATALYST –  
ACTIVE FIBER
Obohacený komplex pektinů z  
přírodních rostlinných zdrojů,  
nezbytný pro podporu mnohých život-
ních pochodů. Ostatně, je známo, že  
příjem pektinů v potravě (6 gramů 
denně), napomáhá stabilizaci normální 
hladiny cholesterolu v krvi.

Složení: Pektinová směs, Guarová guma, Jablečný 
pektin, Jód, Laminaria, Lopuch-kořen, Oxid titaničitý 
E171, Pektin z bobulovin, Pektinová směs,  
Proskurník-kořen, kapsle želatinová.

120 kapslí 
500008 298 Kč / 11,50 €

DOPLNĚK STRAVY 
FITNESS CATALYST –  
CHROMLIPAZA
Bylinný komplex s organickým 
chrómem spolupůsobí při normálním 
metabolizmu stopových prvků. Díky 
chrómu, který podporuje normální 
hladinu cukru v krvi, zlepšuje přípravek 
účinnost sportovních aktivit a cvičení 
fitness.

Složení: Extrakt momordiky hořké okurky, extrakt 
zeleného čaje, extrakt eleuterokoku, chrómpikoli-
nát, kapsle želatinová.

60 kapslí 
500004 453 Kč / 17,48 €

DOPLNĚK STRAVY 
CARNITRIN
Carnitrin je skvělou volbou pro ty, kteří 
se aktivně věnují sportu a fitness. L- 
karnitin přispívá k podpoře optimálního 
energetického metabolizmu. Vitamín C 
přispívá k udržení normální funkce imu-
nitního systému během intenzivního 
fyzického výkonu a po něm. Koenzym 
Q10 působí jako kofaktor, zajišťující 
produkci energie v organizmu. 

Složení: L- Karnitin, Mikrokrystalická celulóza  
(Е 460) Vitamín C (kyselina L-askorbová),  
Koenzym Q10, kapsle želatinová, Oxidy a hydroxidy 
železa (E 172), Oxid titaničitý (E 171).

60 kapslí 
500009 370 Kč / 14,26 €
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DOPLNĚK STRAVY 
SYNCHROVITALS VI
Přípravek slučuje dvě všeobecně známé látky: glukosamin, hydrochlorid 
a chondroitin sulfát. Jejich vlastnosti jsou posíleny celosvětově známými 
bylinnými složkami. Extrakt kůry vrby bílé, Extrakt tužebníku a šípku. 
Vitamín C ve složení přípravku přispívá k tvorbě kolagenu, nezbytného 
pro normalizaci funkcí chrupavčitých tkání. 

Složení: Komplex № 1: glukosamin hydrochlorid (získaný z korýšů), extrakt kůry vrby bílé , 
chondroitin sulfát,kapsle celulózová. 
Komplex № 2: glukosamin hydrochlorid (získaný z korýšů), extrakt tužebníku jilmového, 
chondroitin sulfát, extrakt šípků, kapsle celulózová (dioxid titanu (E171), měďnaté komplexy 
chlorofylů a chlorofylinů (E141).

60 kapslí 
500065 

370 Kč / 14,26 €

DOPLNĚK STRAVY 
ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
Vápník, zinek, mangan a vitamín D jsou látky, nezbytné pro udržení nor-
málního stavu kostí. Vápník spolupůsobí při normálních funkcích svalů a 
je důležitý v procesech buněčného dělení a při specializaci buněk. 
Vitamín B6 napomáhá normálním funkcím imunitního systému. 
Vitamín С přispívá k normální produkci kolagenu a vitamín D je nezbytný 
pro normální vstřebávání vápníku a fosforu.

Složení: uhličitan vápenatý, hydroxiapatit vápenatý, citrát 
vápníku, extrakt sóje, extrakt přesličky, kyselina askorbová 
(vitamín C), DL-alfa-cholekalciferol (vitamín D3), pyridoxin 
hydrochlorid (vitamín В6), citronan zinečnatý (Zinek), síran 
manganatý (Mangan), kapsle želatinová.

60 kapslí 
500054 

268 Kč / 10,35 €

UYAN NOMO 
Krém pro přirozenou úlevu kloubů
Balzám obsahuje hodnotnou směs éterických silic, bylinných extraktů 
a přírodních regeneračních látek. Organická síra spolu s chondroitinem 
urychlují procesy látkové výměny v pokožce, rostlinné výtažky a oleje 
zklidňují a poskytují pocit pohodlí.

Аktivní složení: jedlová smola, chondroitin, organická síra, 
výtažky kostivalu a zábělníku, papain, komplex éterických 
silic (eukalyptu, jedle, rozmarýnu, kadidla – ladanu, 
hřebíčku). 

100 ml 
402579 

154 Kč / 5,93 €

DOPLNĚK STRAVY 
UJAN NOMO 
OHEBNÝ LUK
Fytočaj «Ujan nomo» byl vytvořen speciálně pro 
podporu normální funkce kloubů, o čemž hovoří 
i jeho název, který v překladu z burjatštiny značí «ohebný luk».

Složení: Brusnice brusinka-listy, Černý rybíz-list, Léko-
řice-kořeny a oddenky, Přeslička rolní-nať, Šípek-plody, 
Tužebník jilmový-nať, Zábělník bahenní.

30 sáčků po 1,5 g 
500025 

155 Kč / 5,98 €
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NENECHTE SE OMEZOVAT! MÁTE 
NA TO, ABYSTE SVÉ POHYBY 

VNÍMALI JAKO SNADNÉ!

PRUŽNÉ KLOUBY

DOPLNĚK STRAVY 
LYMPHOSAN J COMFORT
DS s hydrolyzátem kolagenu, vlákninou a bylinnými extrakty
Přípravek obsahuje sorbent rostlinného původu – pektin, který je 
zdrojem vlákniny, spolu s hydrolyzátem kolagenu. Kolagen je strukturní 
bílkovina, obsažená především v pojivových a chrupavčitých tkáních. V 
přípravku je zakomponován ve formě hydrolyzátu, kterou organizmus 
snadněji vstřebává. Hodnotný extrakt šípků, obsažený v přípravku je 
zdrojem přírodního vitamínu C, spolupůsobícímu při syntéze kolagenu a 
normalizaci stavu tkáně chrupavek.

Složení: Hydrolyzát kolagenu, pektin, guma-guar, extrakt 
šípků, extrakt vrbové kůry.

90 g 
500019 

453 Kč / 17,48 €
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PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU

SIBIŘSKÝ PROPOLIS 
Přírodní zubní pasta 
Přírodní ochrana
Přírodní zubní pasta "Sibiřský 
propolis" obsahuje emulzi 
přírodního propolisu, přírodní 
éterické silice vzácných sibiř-
ských bylin. 

Složení: Včelí propolis, extrakty 
sibiřských bylin a éterické silice, 
extrakty sibiřské bergenie a šalvěje.

75 ml 
403380 

163 Kč / 6,29 €

SIBIŘSKÝ RAKYTNÍK
Přírodní zubní pasta
Péče o citlivé zuby
Zubní pasta "Sibiřský rakytník", 
obohacená hodnotnými oleji a 
šťávami rakytníku, vyznačující 
se antioxidantními vlastnost-
mi – přípravek pro přírodní 
ochranu i těch nejcitlivějších 
zubů a dásní.

Složení: Olej a přírodní šťáva altaj-
ského rakytníku, extraky dobromysle 
a měsíčků, bisabolol.

75 ml 
403024

163 Kč / 6,29 €
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SIBIŘSKÝ ŠÍPEK
Přírodní zubní pasta
Regenerace a reparace
Přírodní zubní pasta "Sibiřský 
šípek" obsahuje účinný extrakt 
šípků, přírodní minerály rudé 
hlinky, přírodní éterické silice 
vzácných bylin: jalovce, šalvě-
je, rakytníku a heřmánku.

Složení: Rudá hlinka, extrakt 
sibiřských šípků, extrakty sibiřského 
jalovce a šalvěje, extrakty rakytníku 
a heřmánku.

75 ml 
403379

163 Kč / 6,29 €

OSVĚŽUJÍCÍ ÚSTNÍ 
VODA 
Každodenní péče o ústní 
dutinu se stala ještě 
účinnější! Siberian Pure 
Herbs Collection nabízí 
novou formuli pro svěží dech. 
Extrakty sibiřského modřínu 
a máty, šalvěje, lékořice a 
též křídlatky japonské a 
šišáku bajkalského podporují 
hygienu ústní dutiny a 
příjemně osvěžují dech! 

Аktivní složení: chlorophyllin 
(extrakt listů eukalyptu), extrakt 
sibiřského modřínu, eukalyptový 
olej, máta, šalvěj, lékořice, křídlatka 
japonská, šišák bajkalský, heřmánek, 
tea tree olej.

250 ml 
401915 

169 Kč / 6,53 €

Neobsahuje fluór, 
laurynsulfáty, PEG, 
parabeny, hrubá 
abraziva, antiseptika, 
syntetické aromati-
zátory ani barviva. 
Není testováno na 
zvířatech.
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NEJSILNĚJŠÍ 
ROSTLINY  
ZE SRDCE SIBIŘE
SIBERIAN PURE HERBS COLLECTION

BEZPEČNÁ  
A EKOLOGICKÁ 
КOSMETIKA 
NEOBSAHUJE SULFÁTY, PARABENY, 
FTALÁTY, MINERÁLNÍ OLEJE, SYNTETICKÁ 
BARVIVA A AROMATIZÁTORY.  
NENÍ TESTOVÁNO ZA ZVÍŘATECH.
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UYAN NOMO   
Krém pro přirozenou úlevu kloubů
Obsahuje hodnotnou směs éterických silic, výtažků bylin a přírodních 
regeneračních látek. Organická síra spolu s chondroitinem urychlují 
procesy látkové výměny v pokožce, rostlinné výtažky a oleje zklidňují a 
poskytují pocit pohodlí. 

Аktivní složení: jedlová smola, chondroitin, organická síra, výtažky kostivalu a zábělníku, 
papain, komplex éterických silic (eukalyptu, jedle, rozmarýnu, kadidla – ladanu, hřebíčku).

100 ml 
402579  154 Kč / 5,93 €

BYLINNÉ  
BALZÁMY 
s aktivním 
působením
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AROMATERAPEUTICKÝ A HŘEJIVÝ MASÁŽNÍ BALZÁM
Aromaterapeutický balzám je vytvořen speciálně pro podporu při fyzické a emo-
cionální zátěži organizmu. Éterické silice bylin vykazují zklidňující a hřejivé účinky, 
silice zázvoru, eukalyptu a máty mají antiseptické účinky, chrání před negativními 
vlivy okolního prostředí, což je obzvláště potřebné v přechodných a chladných 
obdobích roku.

Aktivní složení: ricinový olej, éterická silice máty, éterická silice eukalyptu, kafr, éterická silice 
levandule, éterická silice kakostu, rakytníkový olej, éterická silice puškvorce, éterická silice 
zázvoru, éterická silice majoránky, slunečnicový olej, extrakt lístků rozmarýny.

30 ml 
401800  163 Kč / 6,29 €

VÝJIMEČNĚ ÚČINNÝ MASÁŽNÍ BALZÁM
Balzám napomáhá při zmírnění pocitů nepohodlí rozličného charakteru, 
snímá pocit únavy po fyzické zátěži, po námaze a při nachlazení. Obohacený 
komplex výtažků ze sibiřských bylin spolu s jedlovým olejem vykazuje hřejivé 
a zklidňující účinky. 

Aktivní složení: jedlový olej, kafr, éterická silice eukalyptu, borovicová smola, extrakty třezal-
ky, mateřídoušky, čagy, dubové kůry, pivoňky, podbělu, kopřivy, chmele, bergénie, slanobýlu 
chlumního, komonice bílé, anděliky lékařské, mochny husí. 

250 ml 
401806  213 Kč / 8,23 €

REGENERAČNÍ GEL 
Účinný soulad čistých bylinných olejů a éterických silic, sibiřského včelího 
propolisu a mateří kašičky zklidňuje a napomáhá regeneraci pokožky 
poškozené slunečním zářením, větrem, mrazem, poštípané hmyzem . 

Aktivní složení: slunečnicový olej, ricinový olej, včelí vosk, olivový olej, sezamový olej, 
levandulová silice, jedlová smola, jedlová éterická silice, éterická silice eukalyptu, extrakt 
včelí mateří kašičky, extrakt laskavce, extrakt pylů z včelích úlů, extrakt medu, extrakt listů 
rozmarýnu, éterická silice santálu, tokoferol.

30 ml 
401802  163 Kč / 6,29 €
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PÉČE O VLASY

VLASOVÉ TONIKUM
Tonikum je určeno pro péči o pokožku hlavy. 
Éterické oleje vykazují zklidňující účinky, bylinné 
extrakty spolupůsobí při potlačení nadměrné tvorby 
lupů. Komplex aktivních složek toniku blahodárně 
působí i na vlasové folikuly, zpevňuje je a posiluje.

Aktivní složení: šťáva aloe vera, kofein, heřmánek, třezalka, 
extrakt lopuchu, bez černý, pohanka.

250 ml 
401805  213 Kč / 8,23 €
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ŠAMPÓN PRO VĚTŠÍ OBJEM VLASŮ
Výtažky z rostlin posilují výživu vlasových cibulek, stimulují růst vlasů a 
pomáhají získat větší objem. Éterické oleje v jeho složení hydratují a rege-
nerují celý vlas, zabraňují křehkosti a lámavosti vlasů. Heřmánek s mátou 
vlasy změkčují, činí je zářivějšími a poslušnějšími, dodávají jim svěžest po 
celý den.

Aktivní složení: výtažky z heřmánku a měsíčku, tangerin-
kový olej, éterické oleje zázvoru, anýzu, túje.

250 ml  
402280  238 Kč / 9,20 €

VLASOVÝ KONDICIONÉR  
PRO VĚTŠÍ OBJEM VLASŮ
Svěřte péči o své vlasy přírodnímu balzámu s  
medem, který pomáhá regenerovat vlas po celé jeho délce a vyrovnává 
jeho povrch, čímž usnadňuje rozčesávání. Aktivní složky v jeho složení 
snižují křehkost vlasů a dodávají jim přirozený lesk, pomáhají zvýšit jejich 
objem tím, že je zvedají od kořínků.

Aktivní složení: výtažky ze zázvoru, ženšenu, ginko biloby, 
olej túje a sibiřského cedru.

250 ml 
402281   238 Kč / 9,20 €

LIMITED

LIMITED

BYLINNÝ ŠAMPÓN PRO ZDRAVOU VLASOVOU POKOŽKU  
Receptura šamponu s L-argininem posiluje vlasy, zabraňuje jejich vypa-
dávání. Výtažky z třezalky a puškvorce mají tonizační účinek, normalizují 
funkci mazových žláz, působí antisepticky, osvěžujícím a posilujícím způ-
sobem, dodávají vlasům přirozený lesk.

Aktivní složení: L-arginin,éterický olej jalovcových bobu-
lí,puškvorec, třezalka, kopřiva.

250 ml 
401820 238 Kč / 9,20 €

BYLINNÉ SÉRUM PRO ZDRAVOU VLASOVOU POKOŽKU
Výživné sérum s intenzivním účinkem působí proti příčinám vzniku lupů. 
Výtažky z rostlin a přírodního oleje mají antiseptický účinek, odstraňují 
svědění a šupinatění, působí tonizačně, pomáhají vlasy posilovat.

Aktivní složení: výtažek z kůry bílé vrby, olej manuky, ča-
jovníku a jalovcových bobulí, výtažek z třezalky, puškvorce, 
eukalyptový, tújový a šalvějový éterický olej.

100 ml 
402814 179 Kč / 6,90 €
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KONDICIONÉR LUXURY NA VLASY BARVENÉ A VYSUŠENÉ
Tato řada prostředků obsahuje komplex výživných látek, který hydratuje 
a vyživuje barvené vlasy, obnovuje jejich strukturu ochranné vrstvy 
vlasů, která byla oslabena nebo narušena působením chemických barviv, 
horkou úpravou, častým mytím, působením slunce. Balzám usnadňuje 
rozčesávání vlasů, snižuje jejich lamavost a zvýrazňuje jejich lesk. Kom-
plex bylinných extraktů napomáhá uchování barvy vlasů, činí je pevnější-
mi a dodává jim lesk.

Aktivní složení: šípkový olej, výtažek aloe vera, výtažky 
lopuchu a heřmánku.

250 ml 
401780 238 Kč / 9,20 €

JEMNÝ ŠAMPÓN NA VLASY BARVENÉ A VYSUŠENÉ
Vlasy i pokožku hlavy šetrně čistí. Komplex extraktů lopuchu, heřmán-
ku a lipového květu prospívá regeneraci vlasů, zpevňuje jejich struk-
turu. Proteiny laskavce a aloe vera vlasy vyživují, činí je pevnějšími a 
dodává jim lesk. 

Aktivní složení: výtažky lopuchu a aloe vera, výtažky 
heřmánku a lipového květu, zeravový olej.

250 ml 
401837 238 Kč / 9,20 €

HYDRATAČNÍ MASKA NA VLASY BARVENÉ A VYSUŠENÉ
Vlasová maska s fosfolipidy zajišťuje barveným vlasům trojí péči: vyživu-
je, hydratuje a uhlazuje neposlušné vlasy. Aloe vera a D-panthenol vlasy 
hydratují, vyrovnávají povrch vlasu, zvyšují pružnost vlasů a napomáhají 
snížení jejich lámavosti. Éterické silice pomerančové kůry a zeravový 
olej dodávají vlasům přirozený lesk a extrakt lipového květu jim pomáhá 
uchovat přirozenou barvu.

Aktivní složení: šípkový olej, výtažek aloe vera, výtažky 
lopuchu a heřmánku.

200 ml 
402882 285 Kč / 11,01 €
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PŘÍRODNÍ REGENERAČNÍ VLASOVÝ KONDICIONÉR
Díky aktivnímu složení obohacenému o rostlinné výtažky se vlasové 
kořínky zpevňují, stimuluje se funkce vlasových folikulů. Plnohodnotná 
výživa způsobuje rychlejší růst lesklých, hladkých a odolných vlasů. 
Vlasy hydratuje, dodává jim přirozený lesk a svit. Extrakt lopuchu zvy-
šuje jejich pružnost a potlačuje jejich lámavosti a s ní spojené předčasné 
vypadávání. Přírodní oleje prospívají lesku vlasů.

Aktivní složení: Extrakty lopuchu, rezavce šikmého a 
zázvoru, éterické silice šalvěje, anýzu a levandule.

250 ml 
401823 238 Kč / 9,20 €

PŘÍRODNÍ REGENERAČNÍ ŠAMPÓN
Speciální komponent – hydrolyzát keratinu – aktivuje proces růstu vlasů, 
zpevňuje je a snižuje jejich lámavost. D-panthenol a inulin vlasy hydratu-
jí, činí je pružnějšími. Vitamín PP, extrakty lopuchu a zázvoru normalizují 
funkce vlasových folikulů a aktivují mikrocirkulaci krve v pokožce hlavy. 
Éterické silice potlačují svědění a tvorbu lupů, zvýrazňují lesk vlasů. 

Aktivní složení: Výtažek lopuchu, šalvějová a mátová 
éterická silice, extrakt z kořene zázvoru .

250 ml 
401821 238 Kč / 9,20 €

PŘÍRODNÍ REGENERAČNÍ MASKA NA VLASY
Přírodní komponenty v masce prospívají zpevnění vlasů a snížení jejich 
lámavosti, hydratují a dodávají vlasům pružnost, přirozený lesk a svit. 
Komplex kondicionéru usnadňuje rozčesávání vlasů a tvorbu účesu. Vaše 
vlasy oslňují svou krásou a přirozeným leskem!

Aktivní složení: výtažky ibišku, pivoňky,výtažky heřmánku, 
třezalky, éterické silice máty, proskurníku, šalvěje, anýzu, 
extrakt zázvorového kořene a mátový olej.

200 ml 
402883 285 Kč / 11,01 €
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SIBIŘSKÁ JEDLE
Abies sibirica
Je ztepilý, vysoký a věčně zelený strom, který je proslulý svou 
léčebnou pryskyřicí. Na rozdíl od borovice nebo limby se kmen 
sibiřské jedle vyznačuje velice tenkou, jemnou a hlaďounkou 
kůrou s mnohačetnými malinkými bublinkami. Příslušníci  
původních národů je propichovali nožem a poté sbírali vytékající 
pryskyřici, kterou používali jako prostředek hojící rány.

SIBIŘSKÝ JALOVEC
Juniperus sibirica
Po celá staletí věděli obyvatelé Sibiře o antibakteriálních a 
antimykotických vlastnostech jalovce, oplývajícího éterickými 
silicemi. Zhotovovali odvar z výhonků této rostliny a omývali 
jím soudky, které používali pro uchování potravin po dobu 
dlouhé sibiřské zimy.

SIBIŘSKÁ KLIKVA
Vaccinium oxycoccus
Planě rostoucí sibiřská klikva je zdrojem značného množství 
antioxidantů. Její plody jsou naprosto výjimečné, liší se svým 
složením i vzhledem od svých amerických "kolegů": jsou menší 
a tlustší, mnohem aromatičtější, chuti kyselé, nikoliv sladké.

PODBĚL LÉKAŘSKÝ
Tussilago farfara
Tato bylina se rusky nazývá velice neobvykle – matka-i-mace-
cha Je tomu tak proto, že vrchní strana jejích listů je hladká a 
chladná, jako péče macechy, zatímco spodní, protilehlá strana 
je sametově hebká a teplounká jako náruč vlastní matky. 

SIBIŘSKÝ ZIMOZELEN OKOLIČNATÝ
Chimáphila umbellata
V mnoha jazycích různých zemí název této byliny upomíná 
na to, že miluje zimu, v "zimě se zelení". Zimozelen je totiž 
jednou z mála stále zelených bylin severských lesů, včetně 
lesů Sibiře.

KORKOVNÍK AMURSKÝ
Phellodendron amurense
Spolu s Jinanem dvoulaločným (Ginkgo biloba) je i Korkovník 
amurský (Phellodendron amurense) prastarou, reliktní rost-
linou – na Zemi rostl ještě před začátkem doby ledové. Kůra 
tohoto stromu je ctěná tradiční čínskou medicínou a používá se 
jako univerzálně hojivý prostředek.

SVĚT SIBIŘSKÝCH BYLIN
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SIBIŘSKÁ VRBOVKA ÚZKOLISTÁ
Chamerion angustifolium
Sibiřané o této bylině vědí již odedávna. Listy vrbovky se  
snadno fermentují (kvasí), podobně jako čajové lístky, díky 
čemu je možné použít je jako náhražku lístků čajovníku.

PRHA ARNIKA
Arnica montana
Arnika je jednou z nejúčinnějších bylin pro podporu srdečně-
-cévní soustavy. Dobýt ji však není tak snadné – dává přednost 
alpským loukám a roste na sklonech horstev, ve výškách až 
9000 stop, což značně znesnadňuje proces jejího sběru. 

SIBIŘSKÝ LEN
Linum usitatissimum
Obyvatelé Sibiře využívali lněná vlákna jako plnohodnotnou 
náhradu mnohem dražšího materiálu – bavlny. Semínka lnu, 
která zůstala jako vedlejší produkt zpracování lnu, byla  
využita jako zdroj oleje a potravy. Blahodárné účinky lněného 
oleje na srdečně-cévní soustavu byly znovuobjeveny vědci až 
na sklonku XX. století.

HRUŠTICE JEDNOSTRANNÁ
Orthilia secunda
Lid tuto nepatrnou věčně zelenou bylinku nazývá ženskou 
lesní trávou. Souvisí to s tím, že hruštice nebo také ramiška je 
užívána jako léčivo ženské neplodnosti.

CHRPOVNÍK NÍZKÝ
Saussurea pygmea
Tato rostlina je typickým „horalem“ – obvykle je možné nalézt 
ji v horách, na krajích ledovců. Aby se uchránila před neúpros-
nými slunečními paprsky, vypracovala si několik specifických 
vlastností: její stonky jsou obaleny chundelatými vlákny a 
kořeny těsně spleteny do formy polokruhu (domorodci je nazý-
vají čarodějnickými prsteny).

přírodní sibiřské byliny, houby, koření a bobule,  
které používáme ve svých přípravcích
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PÉČE PRO MUŽE
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TĚLOVÉ MÝDLO A ŠAMPON PRO MUŽE
Jemný univerzální přípravek 2 v 1 se ideálně hodí na mytí vlasů a těla. 
Nedráždí citlivou pokožku, nevysušuje, skvěle se smývá a nezanechává 
pocit pnutí. Dodává tělu i vlasům svěžest a energii po celý den.

Aktivní složení: výtažky z ženšenu a mateřídoušky, mátový, 
šalvějový a bergamotový éterický olej.

200 ml 
402088  238 Kč / 9,20 €

ZKLIDŇUJÍCÍ BALZÁM PO HOLENÍ
Jemně hydratující přípravek pečující o pokožku po holení s Konjakem 
Mananem, přírodním hydratačním faktorem, bisabololem, inulinovým 
komplexem, cedrovým olejem a bylinnými výtažky. Poskytuje účinný 
osvěžující vzhled. Dodává pokožce svěží a upravený vzhled.

Aktivní složení: oleje z cedrových, lískových a pistáciových 
ořechů,výtažek ze zázvoru, výtažky z rozmarýnu, šalvěje, 
vousatky.

100 ml 
402086  314 Kč / 12,10 €

GEL NA HOLENÍ ULTRA COMFORT
Jemná receptura gelu zajišťuje lehký skluz břitu, čímž je proces holení 
ještě pohodlnější. Aktivní složky pomáhají změkčovat chloupky a změk-
čují pokožku bez toho, aby ji stahovaly. Gel nevyvolává podráždění,  
udržuje hydratační rovnováhu pleti.

Aktivní složení: výtažky z jitrocele a jestřabiny, výtažky z 
máty a divokého rozmarýnu, 
éterické oleje šalvěje, jalovce a vousatky.

100 ml 
402087 314 Kč / 12,10 €

LIMITED
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BIOLOGICKY AKTIVNÍ 
KOSMETIKA
• Koncentrovaná síla 
• Nasměrovaný účinek 
• Viditelný efekt Revoluční zesilující komplex 
účinných látek endemických sibiřských rostlin.

EFEKT ENDESSENCE™
• Zvyšuje funkce účinných látek v kosmetice. 
• Poskytuje antioxidační ochranu, zlepšuje 
ochranné vlastnosti pokožky. 
• Podporuje regeneraci pokožky, přispívá k 
prodloužení mladosti a krásy.

TECHNOLOGIE ENDESSENCE™
Na rozdíl od tradičních způsobů extrakce, 
revoluční technologie Eutectys™ umožňuje 
zachovat "živou" šťávu endemických látek 
s vysokou bioaktivitou, získává prakticky 
všechny prospěšné látky z rostlin.
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SIBERIAN HEALTH. ENDESSENCE

OMLAZUJÍCÍ KRÉM PRO PLEŤ  
OKOLÍ OČÍ
Dodává pokožce okolo očí pružnost díky 
účinnému složení proti stárnutí na bázi ende-
mických sibiřských rostlin, cenných minerálů 
a rostlinných olejů. Sametová textura krému 
hloubkově hydratuje, podporuje vyhlazování 
mimických vrásek, dodává pokožce kolem očí 
mladý a zářivý vzhled.

Аktivní složení: olej z klivky a semen hadince, rakytníkový 
olej, extrakty z ovesných a lněných semen, ENDESSENCE — 
essences of endemic Siberian plants (výtažky ze pěnišníku 
adamsii, eleuterokoku, rozchodnice čtyřčetné, parchy léčivé, 
bajkalského šišáku).

15 ml 
405606   157 Kč / 6,00 €

OMLAZUJÍCÍ KRÉM NA OBLIČEJ
Hedvábná formule na základě vzácných 
přírodních olejů
Tento účinný výživný krém je vytvořen na bázi 
endemických sibiřských rostlin, silných přírod-
ních antioxidantů a vzácných přírodních olejů. 
Jeho intenzivní omlazující složení odstraňuje 
všechny příznaky únavy a dehydratace, pod-
poruje vyhlazení vrásek, vrací pokožce záření 
a pružnost.

Аktivní složení: olej z klivky a semen hadince, rakytníkový 
olej, extrakty z ovesných a lněných semen, ENDESSENCE — 
essences of endemic Siberian plants (výtažky ze pěnišníku 
adamsii, eleuterokoku, rozchodnice čtyřčetné, parchy léčivé, 
bajkalského šišáku).

75 ml 

405605  220 Kč / 8,47 €
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OMLAZUJÍCÍ ČISTICÍ GEL NA OBLIČEJ
Hedvábná formule na základě vzácných 
přírodních olejů
Jemný bylinný gel na bázi 10 přírodních ex-
traktů a olejů hluboce čistí, normalizuje, toni-
zuje a působí jako jemný peeling bez vysou-
šení pokožky. Účinně odstraňuje dekorativní 
kosmetiku a nadbytečný kožní maz, podporuje 
regeneraci a omlazení pleti.

Аktivní složení:  olej ze semen hadince, rakytníkový olej, 
extrakty z ovesných a lněných semen, ENDESSENCE — 
essences of endemic Siberian plants (výtažky ze pěnišníku 
adamsii, eleuterokoku, rozchodnice čtyřčetné, parchy léčivé, 
bajkalského šišáku).

300 ml 
405604   188 Kč / 8,23 €

JIŽ  BRZY  
V PRODEJI!

OPALOVACÍ KRÉM NA OBLIČEJ SPF 50
Užívejte si slunce s absolutně beztížným a 
lehkým krémem, který chrání před negativ-
ními účinky UV záření. Krém na opalování je 
obohacen antioxidanty a vzácnými sibiřskými 
rostlinami, vyživuje a hloubkově hydratuje 
pokožku po celý den. A také to je silné a přírod-
ní řešení pro potlačení pigmentace a příznaků 
fotostárnutí.

Аktivní složení: sibiřská smola, extrakt z měsíčků, vitamín E, 
ENDESSENCE — essences of endemic Siberian plants (výtažky 
ze pěnišníku adamsii, eleuterokoku, rozchodnice čtyřčetné, 
parchy léčivé, bajkalského šišáku).

50 ml 

405594  251 Kč / 9,68 €
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PŘÍRODNÍ PLEŤOVÝ PEELING
Přírodní pleťový peeling jemně čistí pokožku, odstraňuje zrohovatělé buňky, 
urychluje regenerační procesy a pomáhá odstraňovat drobné vrásky. Obličej je 
hladší, získává zářivější a rovnoměrnou barvu.

Aktivní složení: ovocné kyseliny, malinový výtažek, výtažky 
ze sibiřských plodů.

80 ml 
401777 210 Kč / 8,11 €

BYLINNÝ ČISTÍCÍ GEL
Pečlivě čistí pleť, jemně odstraňuje kosmetiku a nečistoty. Nevyvolává podráždění 
při kontaktu s očima, změkčuje a zklidňuje pokožku. Hodí se pro všechny typy 
pleti, zejména pro smíšenou. 

Aktivní složení: aloe vera, zrníčka jojoby, výtažky ze 
sibiřských plodů.

80 ml 
401831 210 Kč / 8,11 €

PÉČE  O OBLIČEJ

PŘÍRODNÍ REGENERAČNÍ DENNÍ KRÉM
Krém pomáhá vyrovnávat nerovnosti pleti, vyhlazuje vrásky a vytváří 
pevnější kontury. Rostlinné složky v jeho složení pečují o zralou pleť a 
dodávají jí svěží vzhled. Krém zvyšuje odolnost pleti, navrací jí schopnost 
regenerace a činí pokožku jemnou a sametově hebkou.

Aktivní složení: výtažek ze sibiřského zlatého kořene, olej 
ze sibiřského cedru, olej z šípků sibiřské růže, výtažek z 
kořene uralské lékořice.

50 ml 
401813 267 Kč / 10,29 €

LIMITED!

LIMITED!

LIMITED!
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HYDRATAČNÍ ČISTÍCÍ MLÉKO
Šetrně odstraňuje nečistoty, kosmetiku a zbytky mastnoty, uchovává ochrannou 
hydrolipidovou rovnováhu pleti. Odstraňuje začervenání, obnovuje energetický 
tonus pleti. Hodí se ideálně pro normální a suchou pokožku.

Aktivní složení: výtažky z chrpy, fialky a podběle, ovesný 
výtažek, výtažek z okurky.

100 ml 
401829 182 Kč / 7,02 €

OMLAZUJÍCÍ TONIKUM PRO ZRALOU PLEŤ
Omlazující hydratační tonikum s obsahem aminokyselin a tuků ideálně hydratuje 
pleť, napomáhá její regeneraci. Rostlinné oleje pleť vyživují, činí jí ještě odolnější 
a pružnější. 

Aktivní složení: komplex aminokyselin, bambucký olej, 
broskev, mandle, konopí, výtažky ze zimolezu, rybízu a 
šípkové růže.

250 ml 
401808 232 Kč / 8,95 €

OSVĚŽUJÍCÍ A HYDRATAČNÍ PLEŤOVÉ TONIKUM
Hydratační tonikum skvěle doplňuje účinek používání čisticího mléka a peelingu. 
Výtažky z lesních jahod, jeřabin, ostružin a višní skvěle pomáhají posilovat 
buněčné dýchání, obohacují pleť o stopové prvky a vitamíny. Heřmánek má 
změkčující a uklidňující účinek na suchou a citlivou pleť. 

Aktivní složení: močovina, výtažek z heřmánku, výtažky z 
jahod, střemchy, ostružin a jeřabin. 

250 ml 
401830 210 Kč / 8,11 €

LIMITED!

LIMITED!

LIMITED!
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LIMITED!

LIMITED!

EXTRA VÝŽIVNÁ PLEŤOVÁ 
MASKA 
Maska, nesmírně bohatá na výtaž-
ky z bylin, oleje a vosky, prospívá 
naprosto každému typu pleti. 
Skvěle hydratuje a chrání pleť 
před ztrátou vlhkosti, zlepšuje 
regenerační procesy, pomáhá 
odstraňovat příznaky stárnutí, 
zlepšuje barvu a strukturu, zvyšu-
je tonus pleti. 

Aktivní složení: rýžový a včelí vosk, olej 
z lískového ořechu, výtažky z lékořice, 
heřmánku, šišáku bajkalského.

75 ml 
402409 
201 Kč / 7,74 €

VITAMÍNOVÁ MASKA ZE 
SIBIŘSKÝCH BOBULÍ PRO 
SUCHOU  
A DEHYDROVANOU PLEŤ
Hydratační maska se vzácnými 
oleji a mletými zralými bobulemi 
obohacuje pokožku o vitamíny, 
výživné látky, stopové prvky. 
Účinně hydratuje pleť, změkčuje 
ji, zvyšuje pružnost.

Aktivní složení: bambucký olej, jadérka 
vinných hroznů, kukuřice, výtažky ze žen-
šenu, rakytníka, rodioly růžové, výtažek 
ze zelené řasy.

75 ml 
402410 
201 Kč / 7,74 €

PÉČE  
O OBLIČEJ
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OSVĚŽUJÍCÍ MASKA ZE 
SIBIŘSKÝCH BOBULÍ  
PRO NORMÁLNÍ AŽ 
SMÍŠENOU POKOŽKU
Aromatické želé z lesních jahod 
obohacuje pokožku o vitamíny, 
stahuje rozšířené póry a má vý-
razný tonizační a stahující účinek. 
Pokožka je  
hydratovaná, barva pleti se vy-
rovnává.

Aktivní složení: plody borůvky, klikvy, 
brusinky, výtažek z krvavce, výtažek ze 
zázvoru, kůry skořicovníku.

75 ml 
402413 
216 Kč / 8,35 €

PŘÍRODNÍ REGENERAČNÍ 
MASKA SE SIBIŘSKÝM  
CEDROVÝM OLEJEM
Maska s regeneračním účinkem 
díky výživnému oleji z cedrových 
ořechů má výrazný hydratační 
a uklidňující účinek na pokožku, 
zvyšuje její pružnost, činí pleť 
hebkou a hedvábnou.

Aktivní složení: olej z cedrových ořechů, 
ovesná mouka, ginko-biloba, ženšen, 
rodiola růžová.

75 ml 
401879 
191 Kč / 7,38 €
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MASKA PRO OBLIČEJ S NORKOVÝM 
OLEJEM
Nasycená směs krémové masky účinně vyži-
vuje a hydratuje pleť, zvyšuje její pružnost a 
stimuluje regeneraci. Vyhlazuje drobné vrásky 
na krku, okolo očí a rtů, zlepšuje barvu pleti. 

Aktivní složení: včelí vosk, rakytníkový olej, 
esenciální olej z meduňky, esenciální olej z jasmínu, 
norkový olej.

100 ml 
400310 188 Kč / 7,26 €

REGENERAČNÍ KRÉM NA RUCE 
S NORKOVÝM OLEJEM
Bohatý krém s vynikajícími přírodními složka-
mi, vyživuje a chrání pokožku rukou před vlivy 
vnějšího prostředí. Rakytníkový olej díky vy-
soké koncentraci nenahraditelných mastných 
kyselin pokožku změkčuje, napomáhá obnově 
přirozeného rovnovážného stavu pokožky, na-
vrací jí hladkost a pružnost. Allantoin pokožku 
zklidňuje, zmírňuje příznaky podráždění. 

Aktivní složení: bambucké máslo, řepkový olej, 
rakytníkový olej a olej ze semen borovice limby, 
norkový olej.

PÉČE O OBLIČEJ

5 ml 
404863 182 Kč / 7,02 €
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PÉČE O TĚLO

RELAXAČNÍ  
MASÁŽNÍ OLEJ
Získaná směs santalu, kardamomu, muškátu a eukalyptu příznivě 
působí na organizmus, navrací síly a posiluje imunitu. Vyrovnává a 
zjemňuje pokožku.

Aktivní složení: éterický levandulový 
olej, éterické oleje z máty a santa-
lového dřeva, výtažek z komonice, 
sezamový olej.

100 ml 
401834 182 Kč / 7,02 €

ZAHŘÍVACÍ  
MASÁŽNÍ OLEJ
Masáž s hřejivým olejem má celkový posilující účinek a stimuluje krevní 
oběh v organizmu. Pomáhá při svalové únavě. 

Aktivní složení: oleje z červené 
papriky a vanilky, éterické oleje zá-
zvoru a skořice, éterické oleje šalvěje, 
vousatky, mandarinky.

100 ml 
401833 182 Kč / 7,02 €

OSVĚŽUJÍCÍ  
MASÁŽNÍ OLEJ
Objevte neobyčejné teplo a energii sibiřských éterických olejů a máty s 
tonizačním účinkem. Olejová masáž zlepšuje krevní oběh a pomáhá  
snižovat únavu.

Aktivní složení: éterické oleje citróno-
vé trávy a máty, éterické oleje smrku 
a mateřídoušky, olej zelené kávy a 
lískového ořechu.

100 ml 
401832 182 Kč / 7,02 €
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BYLINNÉ TĚLOVÉ MÝDLO
Jemné fytomýdlo šetrně myje pokožku těla. Komplex rostlinných výtažků 
má tonizační účinek, účinně hydratuje pokožku, dodává jí příjemné lehké 
aroma.

Aktivní složení: výtažek z bezu černého, inulin a močovina, 
ištičky, éterické oleje.

250 ml 
401880 216 Kč / 8,35 €

PŘÍRODNÍ MÝDLO PRO INTIMNÍ HYGIENU
Šetrně čistí jemné části těla, udržuje přirozenou hydrataci sliznice intim-
ních oblastí. Éterický olej čajovníku, který je jeho součástí, napomáhá 
rychlému hojení drobných poranění. Levandulový a mátový olej zabra-
ňuje vzniku nepříjemného pachu. Mýdlo dodává příjemný pocit čistoty a 
svěžesti po celý den.

Aktivní složení: éterický olej čajovníku,éterický levandulo-
vý olej, éterický mátový olej.

250 ml 
401825  235 Kč / 9,08 €

BYLINNÝ DEODORAČNÍ INTIMNÍ GEL PRO ZRALOU POKOŽKU 
Ztráta schopnosti pokožky udržovat hydrataci z důvodu hormonálních 
změn spojených se stárnutím vyvolává pocit nepohodlí, pachu, suchosti 
a podráždění v intimních oblastech. Gel je tvořen sibiřskými bylinami a 
rostlinami, pokožku jemně čistí a poskytuje jí dlouhodobou hydrataci a 
pocit svěžesti po celý den. Hodí se pro každodenní použití.

Aktivní složení: trehalóza,výtažek z amarantu,výtažek z 
heřmánku a měsíčku.

150 ml 
401815  235 Kč / 9,08 €

LIMITED!
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VÝŽIVNÝ KRÉM NA RUCE
Bohatý výživný krém na ruce s přírodními výtažky z mrkve, černého 
rybízu, dýně a citrónu dodává pokožce rukou hebkost a mladistvost. 
Přírodní složky chrání pokožku před vysoušením, hydratují ji, vyživují, 
oddalují příznaky stárnutí kůže. 

Aktivní složení: D pantenol, vitamín F, olej z ryzce, pistácie, 
rakytníka, šťáva z černého rybízu, mrkve, dýně, citrónu, 
výtažky z listů vlašského ořechu, jeřabiny.

65 ml 
401819 182 Kč / 7,02 €

PÉČE O RUCE A NOHY

 KRÉM NA RUCE S LEHKOU TEXTUROU
Okamžitě změkčuje a hydratuje pokožku. Pomáhá její regeneraci a vyrov-
nává drobné vrásky. Udržuje stejnoměrnou přirozenou barvu, pružnost 
a tonus pleti. 

Aktivní složení: kukuřičný olej, olej z ryzce, výtažek z 
rozmarýnu.

65 ml 
401773 182 Kč / 7,02 €

 JEMNÝ PEELING NA RUCE
Peeling zjemňuje hrubší části pokožky a pomáhá odstraňovat šupinatění. 
Výtažek z uralské lékořice má zesvětlující a regenerační účinek. Výtažky 
z šišáku bajkalského a šípkové růže pomáhají udržovat ruce v ideálním 
vzhledu. 

Aktivní složení: výtažek z uralské lékořice, výtažek z 
šišáku bajkalského, výtažek z šípků..

75 ml 
401776 182 Kč / 7,02 €
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KRÉM PROTI ZÁPACHU NOHOU
Deodorant na nohy přirozeným způsobem spolehlivě chrání nohy před 
vznikem nepříjemného pachu, normalizuje vylučování potu a ponechává 
pokožku dlouhou dobu v suchu. Éterické oleje máty, túje a smrkového 
jehličí mají chladivý účinek a dodávají nohám pocit svěžesti a lehkosti.

Aktivní složení: škrob z tapioky, výtažek z bílé vrby, dubové 
kůry, čajové houby, éterické oleje z levandule, smrkového 
jehličí, túje a jedle.

75 ml 
401797  216 Kč / 8,35 €

CHLADIVÝ GEL NA NOHY
Bylinný chladivý gel pomáhá sejmout pocit únavy končetin. Okamžité  
pocítění ochlazení a uvolňující působení éterických olejů napomáhá rychlé-
mu odlehčení, uvolnění svalstva nohou, potlačení otoků a zklidnění křečí.

Aktivní složení: sezamový olej, extrakt kaštanu koňského, 
extrakt bezinek, éterická silice máty, kofein, éterická silice 
hřebíčku, trehalóza, éterická silice majoránky, éterická 
silice eukalyptu, éterická silice smilu.

75 ml 
401803  176 Kč / 6,78 €

TONIZUJÍCÍ KRÉM PRO BEZCHYBNÉ NOHY
Přírodní krém je určen pro rychlou úlevu při pocitu tíže v nohou, pomá-
há navodit dlouhodobý pocit pohodlí a lehkosti. Kombinace aktivních 
složek zajišťuje hydrataci a elasticitu pokožky. Éterické silice zimozele-
nu mají tonizační účinek, bioflavonoid hesperidin působí blahodárně na 
stav krevních vlásečnic pokožky.

Aktivní složení: glycerin, hydrogenované polyglyceridy 
sóje, olej zimozelenu, menthol.

75 ml 
401804  191 Kč / 7,38 €
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SIBERIAN SPA
Rozmazlujte se a 
proměňte obvyklé  
procedury 
ve skutečný 
koupelový rituál!
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SIBIŘSKÝ ŽENŠEN
Péče o obličej 3 v 1 Čisticí přípravek + 
peeling + maska 
Přípravek slučuje tři základní etapy péče o 
pokožku: očistu, peeling a hloubkovou očistu. 
Šetrně odstraňuje líčidla a nečistoty, vytváří 
pocit komfortu.

Аktivní složení: sibiřský ženšen, extrakt dubové kůry, 
extrakt jalovce, extrakt mateřídoušky, extrakt podbělu 
lékařského.

75 ml 
402585 132 Kč / 5,08 €
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SIBERIAN SPA

ARKTICKÁ BRUSINKA 
Krém na ruce a nehty
Vitamíny saturovaný krém, přírodní, jak pírko lehounké textury se  
okamžitě vstřebává, aniž zanechává pocit lepkavosti. Výživná formulka, 
obohacená extrakty sibiřských bylin a éterickými silicemi regeneruje, 
vyživuje a hloubkově hydratuje pokožku rukou a nehtů.

Аktivní složení: extrakt sibiřské klikve, éterická silice 
jalovce virginského, éterická silice sladkého pomeranče, 
éterická silice grapefruitu.

75 ml 
402586 94 Kč / 3,63 €

LESNÍ JAHODA A MÁTA 
Krém na ruce a nehty 
Krém, obohacený extrakty jahodníku lesního a máty vyhlazuje a vyživuje 
pokožku rukou, zajišťuje péči o nehty, křehké nehty zpevňuje. Jako pírko 
lehounká textura se okamžitě vstřebává.

Аktivní složení: extrakt jahodníku lesního, extrakt máty, 
éterická silice sladkého pomeranče, éterická silice 
grapefruitu.

75 ml  
402587  94 Kč / 3,63 €

SIBIŘSKÝ ŽENŠEN
Krém na ruce a nehty 
Lehounká textura se okamžitě vstřebává, aniž zanechává pocit lepkavosti. 
Výživná formulka s extraktem sibiřského ženšenu a éterickou silicí jalov-
ce virginského napomáhá regeneraci a vyhlazení pokožky rukou. Keratin, 
obsažený ve formulce krému přispívá ke zpevnění nehtů.

Аktivní složení: extrakt sibiřského ženšenu, éterická silice 
jakovce virginského, éterická silice sladkého pomeranče, 
éterická bergamotová silice, éterická silice anděliky 
lékařské, éterická silice zázvoru.

75 ml  
402588  94 Kč / 3,63 €
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ARKTICKÁ BRUSINKA 
Sprchový gel obohacený o vitamíny 
Přepychový sprchový gel, obohacený extrakty sibiřské klikve, s vysokým 
obsahem vitamínů a blahodárně působícími éterickými silicemi nejen 
čistí vaši pokožku, ale dodává jí i příjemnou vůni, hloubkově ji hydratuje a 
intenzívně vyživuje; zanechává pocit měkkosti, pružnosti a komfortu.

Аktivní složení: extrakt sibiřské klikve, éterická silice 
jalovce virginského, éterická silice sladkého pomeranče, 
éterická silice grapefruitu.

250 ml  
402418 213 Kč / 8,23 €

LESNÍ JAHODA A MÁTA 
Osvěžující sprchový gel
Svěží a vonný sprchový gel na bázi bylin vás obdaří energií a radostí po 
celý den. Extrakt máty báječně tonizuje pokožku, zatímco esence listí 
lesního jahodníku pokožku hydratuje a oživuje, sytí ji energií a vitamíny.

Аktivní složení: extrakty jahodníku lesního a máty, éterická 
silice sladkého pomeranče, éterická silice grapefruitu.

250 ml  
402417 213 Kč / 8,23 €

SIBIŘSKÝ ŽENŠEN 
Tonizující sprchový gel
Tonizující sprchový gel s půvabnou vůní sibiřského ženšenu a povzbuzu-
jícím dotykem jalovce virginského snadno dodá vašemu tělu enegii! Jeho 
skvělá formulka, obohacená přírodními hydratujícími látkami, dodá vaší 
pokožce pocit měkkosti, sametové hebkosti a pružnosti.

Аktivní složení: extrakt sibiřského ženšenu (eleuterokoku), 
éterická silice jalovce virginského, éterická silice sladkého 
pomeranče, éterická bergamotová silice, éterická silice 
anděliky lékařské, éterická silice zázvoru.

250 ml  
402416 213 Kč / 8,23 €

LIMITED!
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SIBIŘSKÝ ŠÍPEK
Aromatická pěna pro hloubkovou hydrataci
Lehká aromatická pěna je vyrobena speciálně pro každodenní péči o pleť. 
Její výživná a zároveň jemná receptura je obohacena o silné rostlinné 
antioxidanty, které obsahují výtažky z aloe, růže a zimolezu. Růžový 
éterický olej pleť skvěle hydratuje, zlepšuje její barvu a stav.

Аktivní složení: výtažek květů růže, éterická růžová silice, 
extrakty zimolezu, hnědých chaluh, aloe vera.

100 ml 
404111 301 Kč / 11,62 €

SIBIŘSKÝ ŠÍPEK
Multiaktivní krém na obličej 
Harmonizační krém šetrně pečuje o pokožku obličeje a krku, vyživuje ji 
a sytí. Olej ze šípkové růže s vysokým obsahem flavonoidů pomáhá pleť 
regenerovat. Výtažky z růže v kombinaci s růžovým éterickým olejem 
vyrovnává tón pleti, dodává jí přirozený jas a jemnou květinovou vůni.

Аktivní složení: šípkový olej, růžová voda, olej bulharské 
růže, extrakty ženšenu, rozmarýnu a rozchodnice růžové.

50 ml 
404113 301 Kč / 11,62 €

SIBIŘSKÝ ŠÍPEK
Čistící pěna se sametovým účinkem 
Aromatická sametová pěna s rostlinnými výtažky je speciálně vytvořena 
pro péči o citlivou pokožku. Pleť šetrně a jemně čistí, tonizuje a regeneruje a 
dodává jí svěží a zářivý vzhled.

Аktivní složení: květinová voda, olej bulharských růží, 
extrakt šípků.

150 ml 
405598 357 Kč / 13,79 €

SIBIŘSKÝ ŠÍPEK
Tonizační voda
Obsahuje účinné bylinné výtažky a éterické silice, vyživující, zpevňující a 
jemně tonizující pleť libovolného typu. Zažijte ten pocit, kdy je vaše pleť opět 
hydratovaná, pevná a získává mladistvý jas! 

Аktivní složení: výtažek šípků, květinová voda, olej bulhar-
ských růží.

100 ml 
405597 210 Kč / 8,11 €
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SIBERIAN 
ROSE
Exkluzivní 
kosmetika na 
základě výtažku 
z šípku sibiřského

Je vhodné pro 
všechny typy pleti, 
včetně citlivé!

SIBIŘSKÝ ŠÍPEK
Přírodní extra výživný olej na obličej
Výživný olej z divoké růže se ideálně hodí pro 
intenzivní péči o pleť. Sytí a tonizuje do hloubky, 
stimuluje regenerační procesy, zvyšuje odolnost 
a pružnost pleti. Kompozice přírodních rostlin-
ných olejů základu v kombinaci s vitamínem F 
pleť uklidňuje a vyživuje.

Аktivní složení: šípkový olej, bulharský růžový olej, výtažek 
planého rozmarýnu.

15 ml 
404112 301 Kč / 11,62 €

SIBIŘSKÝ ŠÍPEK
Krém na ruce a nehty 
Krém zahrnuje nejhodnotnější vlastnosti sibiř-
ských, bulharských a francouzských růží: nád-
hernou vůni a schopnost vynikající hydratace. 
Složky krému zajišťují antioxidantní ochranu, 
vyhlazují a vyživují pokožku rukou; keratin 
zpevňuje nehty.

Аktivní složení: extrakty šípku, rozmarýnu a francouzské 
růže, květy a olej bulharské růže.

75 ml 
403443 94 Kč / 3,63 €

BRZY V 
PRODEJI
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VITAMAMA
PŘIROZENĚ ŠŤASTNÍ!
Značku Vitamama jsme vytvářeli na základě 
vlastní zkušenost mateřství a výzkumu 
bohatství sibiřské přírody. Vitamama — 
přípravky pro podporu imunity a péči o 
jemnou dětskou pokožku. Bází všech přípravků 
jsou přírodní komponenty a originální ověřené 
receptury. Vytvořili jsme produkty Vitamama, 
aby děti byli veselé, aktivní a čisté a jejich 
rodiče jistí a šťastní!

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY  
PRO AKTIVNÍ DĚTSTVÍ  
A ŠTĚSTÍ RODIČŮ!
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Přirozeně šťastní! 
VITAMAMA

3+

ZLATÁ RYBKA
Přípravek podporuje mozkové funkce 
a funkce zraku, napomáhá normálnímu 
vstřebávání vápníku a fosforu a též 
správné činnosti imunitního systému, 
což je velice důležité pro růst a rozvoj 
zdravého dítěte. Originální a komfortní 
dávkování: ve formě kapsle vzhledu 
želatinové rybičky navozuje příznivý 
dojem a chrání obsah před oxidací.

Složení: lněný olej, ester mastné kyseliny, pochá-
zející z rybího tuku, vitamíny E, A, D3, želatina.

75 g 
500126 
250 Kč / 9,66 €
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VITAMAMA BABY
Dětská čisticí pěna se sibiřskou borovicí a 
heřmánkovou vodou
Jemné mýdlo ve formě vzdušné pěny, jehož složkami jsou 
i heřmánková a borovicová voda, důkladně a účinně čistí 
citlivou pokožku dítěte a udržuje ji hebkou a hydratovanou. 
Heřmánkový a levandulový olej pomáhají udržovat jemnou 
pokožku děťátka v přirozeném stavu.

Аktivní složení: destiláty heřmánku 
a borovice, éterické silice levandule 
a heřmánku.

250 ml  
404242 

207 Kč / 7,99 €

VITAMAMA BABY
Dětský krém na bázi heřmánkové vody
Jemný krém pro péči o pokožku od prvních dnů vašeho 
děťátka. Panthenol napomáhá optimální hydrataci a udržuje 
ochrannou funkci pokožky. Éterické oleje z heřmánku žlutého 
a levandule napomáhají snižovat podráždění a šupinatění 
pokožky.

Аktivní složení: panthenol, destilát 
heřmánku, éterické silice levandule 
a heřmánku.

200 ml  
404240 

191 Kč / 7,38 €

VITAMAMA BABY
Dětská bylinná esence k přípravě koupele na bázi 
heřmánkové vody
Udělejte svému děťátku radost aromatickou teplou koupelí! 
Bylinná esence nevytváří pěnu a důkladně pečuje o pokožku 
dítěte. Měsíček, dvouzubec a vlaštovičník osvěžují pokožku 
a pomáhají snižovat podráždění. Éterické oleje levandule 
a heřmánku uklidňují pokožku a pomáhají vašemu děťátku 
přivodit spokojený spánek.

Аktivní složení: měsíček, dvou-
zubec, vlaštovičník, éterické silice 
levandule a heřmánku.

200 g  
404241  

191 Kč / 7,38 €
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LABORATOŘ 
PŘÍRODNÍ  
KRÁSY 
NOVÝ STUPEŇ
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Přední přípravky pro očistu pleti přispívají 
k jejímu nasycení energií, zbavují ji toxinů 
a nečistot, obnovují přirozené pH pleti a 
přispívají k její ochraně před nepříznivými 
účinky působení vnějšího prostředí.

OČISTA

HYDROFILNÍ ČÍSTÍCÍ 
OLEJ 
Luxusní olej pro pravidelnou 
očistu pleti obličeje a odličo-
vání je vytvořen na bázi rost-
linných olejů a vody. Vytváří 
jemnou a příjemnou emulzi, 
která skvěle čistí pleť, aniž 
zanechává pocit mastnoty. 
Vhodná ideálně pro normální 
a suchou pleť.
150 ml 
404327 
351 Kč / 13,55 €

EXPERALTA
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LUXUSNÍ MICELÁRNÍ VODA PRO OBNOVU PLETI
Micelární voda šetrně čistí pleť, působí účinně i při očistě pleti od 
všech nečistot, včetně líčidel a dekorativní kosmetiky pro zvýraznění 
očí. Micelární voda zajišťuje nejen pečlivou a šetrnou očistu pleti, ale 
spolupůsobí i při její ochraně. Je vhodná i pro tu nejcitlivější pokožku.
150 ml 
404328 
339 Kč / 13,07 €

EXFOLIÁTOR PRO OČISTU PÓRŮ OBLIČEJE 
Skvělý exfoliátor zajišťuje vícestupňovou šetrnou očistu různých 
typů pleti, včetně pleti citlivé a náchylné k podráždění: Pečlivě 
odstraňuje přebytky kožního mazu a odumřelé buňky pleti, pro-
čišťuje póry. Výsledek: pleť dýchá, vyhlazuje se. 
100 ml 
404329 
326 Kč / 12,58 €

HLOUBKOVĚ ČISTÍCI PEELING LOTION 
Šetrný peeling-lotion,  
vytvořený na bázi přírodních kyselin pomáhá odstranit nečistoty 
a odumřelé buňky pleti. Pleť se regeneruje a rozjasňuje. Vhodný 
ideálně pro péči o mastnou pleť se sklony k akné.
150 ml 
404330 
326 Kč / 12,58 €
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EXPERALTA

HYDRATACE A VÝŽIVA 
(KAŽDODENNÍ PÉČE)

Tři plnohodnotné přípravky pro komplexní péči jsou vhodné pro jakýkoliv typ 
pleti. Co zvolíte vy? Hebce krémovou texturu regeneračního ultra lehkého 
denního krému, nebo intenzivní regenerační noční krém? Naslouchejte sami 
sobě a vyzkoušejte to!

BRZY V 
PRODEJI

KRÉM PRO PLEŤ  
OKOLÍ OČÍ 
Vysoce účinný krém pro pleť okolí očí minimalizuje 
tvorbu mimických vrásek a tmavých kruhů pod 
očima. Přírodní oligosacharidy podporují dlouho-
dobou hydrataci. Časem se pleť stává pevnější, 
pružnou a vypjatou.
15 ml 
404326  
263 Kč / 10,16 €

96



INTENZIVNÍ OBNOVUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM 
Vylepšená bioliftingová formulka s výrazným účinkem přispívá k 
potlačení vrásek. Výsledek: pleť vyhlíží vyhlazeně a pevně, obrys 
obličejového oválu se zvýrazňuje.
50 ml 
404323   574 Kč / 22,14 €

OBNOVUJÍCÍ ULTRA
NASYCENÝ DENNÍ KRÉM 
Dokonalá anti-age formulka přispívá ke zlepšení pevnosti pleti, 
podporuje obnovu bilance vláhy pleti a chrání ji před dehydra-
tací.
50 ml 
404321   574 Kč / 22,14 €

OBNOVUJÍCÍ ULTRA
LEHKÝ DENNÍ KRÉM
Vzácný komplex s bio peptidy. Výtažek z rostliny gotu-kola a 
oleje z rakytníku sibiřského hydratují do hloubky, vyživují a po-
máhají obnovovat stárnoucí pokožku. 
50 ml 
404320   574 Kč / 22,14 €
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EXPERALTA

CÍLENÁ PÉČE  
(SÉRA PRO KRÁSU)
Přípravky s cíleným účinkem, jejichž základ tvoří 
vzácné sibiřské byliny a inovativní složky navrací 
pokožce mládí, jas a pevnost.
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KONCENTROVANÉ  
SÉRUM PRO OBLIČEJOVÉ KONTURY 
Skvělé, pleť vyhlazující sérum, sycené extrakty sibiřské 
klanoprašky a včelí mateří kašičkou působí podpůrně 
při regeneraci pleti, zpevňuje kontury obličejového 
oválu, pružnost a celkový stav zralé pleti. 
10 ml 
404325  301 Kč / 11,62 €

KONCENTROVANÉ  
ANTIAGE SÉRUM 
Sérum intenzivně hydratuje pokožku, činí jí zářivější a 
mladší. Díky přírodním oligopeptidům X50 Myocept, 
komplexu pro tonizování obličejových svalů a účinné-
mu výtažku z ženšenu pro obnovení pokožky viditelně 
snižuje patrné projevy vrásek. 
10 ml 
404324  301 Kč / 11,62 €

{50+}

KONCENTROVANÉ  
SÉRUM VLNA VLÁHY 
Inovativní X50 Hyalfiller s kyselinou hyaluronovou, vý-
tažkem z vodních řas, včelí mateří kašičkou a výtažkem 
ze sibiřské prhy, které udržují vlhkost pleti, hydratují, 
vyživují a oživují i stárnoucí pokožku.
10 ml 
404322  301 Kč / 11,62 €

{30+}

{40+}
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EXPERALTA

COSMETELLECTUAL KRÉM
Efektivní, multifunkční a cílené působení více 
než 20 aktivních komponent: podporuje a 
udržuje mladistvost pleti obličeje. Pravidelné 
používání krému podporuje vyhlazení hori-
zontálních i vertikálních vrásek, koriguje obli-
čejové kontury a vypíná pleť.
406342 
50 ml 712 Kč / 27,47 €
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EXPERALTA PLATINUM 
COSMETELLECTUAL SERUM
Formule nové generace "inteligentního" séra 
je posílena Hyaluronic Filling Spheres (hya-
luronovými výplňovými kuličkami), které 
napomáhají hloubkovému a dlouhodobému 
působení na stav vrásek. Výtažky houby 
lesklokorky a višňových lístků spolu s olejem 
sibiřské klikvy zajišťují silnou anti-age a anti-

-oxidantní ochranu jasu a mladistvosti pleti.
406466 
50 ml 712 Kč / 27,47 €
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BYZNYS  
ÁSTROJE 
PRO KAŽDÝ 
DEN

*Množství pomůcek pro konzulltanta, který se nachází v katalogů je omezené

TAŠKA 
z biologicky  
rozložitelného materiálu 
Barva: zelená 
160x230x80 mm, PE
104873

6 Kč / 0,22 €

EXPERALTA 
Papírová taška
915060

27 Kč / 1,04 €
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ZE SIBIŘE S LÁSKOU
Papírová taška
300 х 240(v) х 90 mm
105655

32 Kč / 1,17 €

ZE SIBIŘE S LÁSKOU
Papírová taška
170 х 190(v) х 80 mm
105656

23 Kč / 0,85 €
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KOSMETICKÁ TAŠKA 
(barva: modrá)
105814 

158 Kč / 5.93 €

KOSMETICKÁ TAŠKA 
(barva: stříbro)
105850

133 Kč / 5 €

BYZNYS  
NÁSTROJE  
PRO  
KAŽDÝ  
DEN

*Množství pomůcek pro konzulltanta, který se nachází v katalogů je omezené
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PROPISKA S LOGEM 
SPOLEČNOSTI
(zelená)
103955

18 Kč / 0,75 €

PROPISKA S LOGEM 
SPOLEČNOSTI
103955

18 Kč / 0,74 €

DESKA ''ZLATÁ''  
S LOGEM
104051

82 Kč / 3 €
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VÁŠ KONZULTANT:

www.siberianhealth.com

*SKUTEČNÁ PŘÍRODA. SKUTEČNÁ INOVACE. PRO LIDI.  

Tradice od roku 1996


