
ЗДРАВОСЛОВНИ 
ПРИРОДНИ 
ПРОДУКТИ

НА КОРПОРАЦИЯ „СИБИРСКО ЗДРАВЕ“
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Системата за качество на производството съответства на изискванията на ISO 9001:2008. 
Продукцията е сертифицирана в ЕС и премина проверката на FDA (САЩ)

ТАТЯНА ГОРОХОВСКАЯ, Президент на Корпорация «Сибирско 
здраве», и ЮРИЙ Ю. ГИЧЕВ, Ръководител на Научно-
инновационния център на Корпорация „Сибирско здраве”

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО 
СУТРЕШНА ФОРМУЛА
Комплексът включва биологично активни ком-
поненти, които подсилват общия тонус и ра-
ботоспособност. Това е специален комплекс от 
важни витамини, меки природни адаптогени от 
елеутерокок, тонизираща субстанция от листа 
на коприва и зелен чай.

Състав: витамин С, екстракт от елеутерокок (си-
бирски женшен), екстракт от зелен чай, витамин Е, 
парааминобензоена киселина, никотинамид, коен-
зим Q10, натурален дихидрокверцетин от даурска 
лиственица, пантотенова киселина, витамин D3, ви-
тамини А, В6, В2 и В1, фолиева киселина, биотин, ви-
тамини К и В12.

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО 
ВЕЧЕРНА ФОРМУЛА
Вечерната формула „Ритми на здравето” е сло-
жен фитоминерален продукт, който съдържа 
важни микроелементи и витаминоподобни 
вещества, необходими за възстановяване на 
клетките. Комплексът притежава меко успоко-
яващо действие и подпомага хармонизирането 
на нощните биоритми.

Състав: екстракт от валериан, екстракт от хвощ, 
екстракт от шлемник байкалски, натурален ком-
плекс LalminMo (дрожди Saccharomyces cervisiae, 
съдържащи молибден), прах от рога на петнист 
елен (сика), натурален комплекс LalminSe (дрожди 
Saccharomyces cervisiae, съдържащи селен във 
формата на селенометионин), цинк, желязо, пико-
линат от хром, мед, манган, йод, селен.

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО
КОМПЛЕКСНИ ПРОДУКТИ

ПАТЕНТОВАН ПРЕПАРАТ 
ЗА ХРОНОБИОЛОГИЧНА 
КОРЕКЦИЯ

“Ритми на здравето” е първият витамин-
но-минерален пре парат от ново поколе-
ние. Освен всички необходими на човека 
витамини и микроелементи, той съдържа 
уникални растителни вещества – хроно-
биотици, които способстват за хармони-
зиране на биологичните ритми на човека. 
Затова “Ритми на здравето” не просто оси-
гурява дневната норма от важни биоло-
гично активни вещества, необходими за 
здравето на отделните органи и системи, 
но и носи в себе си комплексна програма, 
която помага да се настрои целият орга-
низъм към здравословните биоритми на 
живот. 
“Ритми на здравето” се състои от две вза-
имно допълващи се формули – сутрешна 
и вечерна. В съответствие с двуфазния 
характер на биологичните ритми на чо-
века, сутрешната формула на “Ритми на 
здравето” подпомага повишаването на 
активността, общия тонус и работоспо-
собността, а вечерната формула настрой-
ва организма за пълноценен отдих и въз-
становяване.
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60
капсули

Патентовани продукти:
• „Извори на чистота“ RU(11)229843(13) C2 

(27.04.2007 г.)
• „Ритми на здравето“ RU 2317822 C2 

(27.02.2008 г.)
• „Жива клетка („Синхровитал“) - средства 

за хронобиологична защита - RU2317822 
C2 (27.02.2008 г.)

ИСТИНСКА НАУКА

Проф. ЮРИЙ П. ГИЧЕВ, д.м.н., Академик на Руската академия по 
екология, ръководител на българо-руския научно образовате-
лен център ”Сибирско здраве” 

Днес продуктите на Siberian Health могат да се поръчват в 65 стра-
ни по света на три континента. Центрове за обслужване на клиен-
ти на Компанията са открити в 26 страни, включително в ЕС, САЩ, 
Виетнам, Мексико, Русия, Индия и др.
Корпорацията разполага със:
 собствен научно-иновационен център, в който работят водещи 

и авторитетни учени;
 учебно-образователен център, където се провеждат специал-

ни курсове от лекции за лекари и консултанти по съвременните 
клинични аспекти на микронутриентологията;

	високотехнологично съвременно производство на хранителни 
добавки, спортни храни и натурална козметика на основата на 
уникалните билкови ресурси от екологично чистите региони 
Сибир, Алтай и Далечния изток, отговарящо на международни-
те стандарти / GMP, ISO 9001 и HACCP/.

Siberian Health развива дейността си на базата на три перспектив-
ни научни направления:
• Ендоекология: научно направление за поддържане на вътреш-

ната чистота на организма;

• Адаптология: наука, която изучава възможностите за приспо-
собяване на човека към екстремално въздействие на външната 
среда;

• Хронобиология: наука за биоритмите.

Основно предимство на Компанията е собственото съвременно 
производство. Благодарение на него се контролира целия процес 
на създаване на продукта – от неговата разработка до изпращането 
му в Центровете за обслужване на клиенти. Днес функционират три 
работещи производствени комплекса: първият е открит през 1999 
г., вторият – през 2007 г., третият, най-мощният е пуснат през сеп-
тември 2016 г. Използва се високотехнологично оборудване, про-
изведено в Германия, Южна Корея, Япония и Китай. 

Каталогът е подготвен под общата редакция на проф., д.м.н. Юрий Гичев



ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА®

ния градски жител в една или друга степен се 
обуславят от прекалено високото токсично на-
товарване върху клетките на организма. А това 
означава, че колкото и силни и здрави да сме, 
с какъвто и спорт да се занимаваме, колкото 
и правилно да се храним, рано или късно ние 
все пак ще се сблъскаме с някакви медицински 
проблеми. И то само затова, защото живеем в 
промишлен град!

Но съвременната медицина позволява да бъ-
де запазено здравето и висо ка та жизнена ак-
тивност дори и в градска среда. Това е въз-
можно благодарение на интензивното раз-
витие на ендоекологията. Тази млада меди-
цинска наука се занимава с разработването 
на методи и средства, позволяващи да бъде 
поддържана чистотата на вътрешната среда 
на организма в условия на екологично небла-
гополучие. И един от главните инструменти 
на съвременната ендоекология са биологич-

но активните добавки с очистващо действие.

“Извори на чистота” е система за комплексно 
очистване на организма на нивото на клетки-
те, разработена с оглед на последните пости-
жения в областта на ендоекологията. За разли-
ка от повечето съвременни продукти с очист-
ващо действие, “Извори на чистота” се състои 
от три взаимно допълващи се формули, което 
позволява активно да бъдат използвани трите 
главни механизъма за очистване на вътрешна-
та среда на организма:

Благодарение на своя троен ефект “Извори на 
чистота” не просто очистват организма от шла-
ки, но го защитават и от много други, значител-
но по-опасни екологични фактори на съвре-
менната градска и производствена среда. А 
това е не само висока жизнена активност, но и 
профилактика на голям брой предизвикани от 
лошата екология заболявания.

Човекът е неразделна част от природата. С не-
разривни нишки организмът на човека е свър-
зан със заобикалящия го свят. Това е и възду-
хът, който дишаме, и водата, която пием, и хра-
ната, която ядем. 

И ако природната среда на съвременните 
градове с всяка изминала година става все 
повече и повече замърсена, то в не по-малка 
степен това се отнася и за вътрешната среда 
на нашия организъм. Ден след ден стотици и 
хиляди вредни за здравето вещества проник-
ват в организма ни и се натрупват в нашите 
клетки.

Доколко е опасна и с какво заплашва здраве-
то ни загубата на вътрешната чистота на орга-
низма?

Както показва медицинската статистика, до 
30-40% от всички заболявания на съвремен-

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА 

ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА 
СРЕДА НА ОРГАНИЗМА

Повече от 30 години 
УСПЕШНА РАБОТА!
• НАЧАЛО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

през 70-те години на миналия век

• ТЕСТВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СХЕМИ  
през 90-те години

• ПАТЕНТ - 2007 г.

“ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА” 
ФОРМУЛА 1

“ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА” 
ФОРМУЛА 2

“ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА”  
ФОРМУЛА 3

3. АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА НА КЛЕТКИТЕ
Третата формула на “Извори на чистота” за-
щитава клетките от токсичното въздействие 
на особените химични вещества – свободните 
радикали, които всяка секунда се образуват в 
нашия организъм под въздействието на вред-
ните фактори на околната среда или в резултат 
на хронични възпалителни процеси. Този ефект 
се постига за сметка на високото съдържание 
на растителни и минерални антиоксиданти, 
които неутрализират токсичното действие на 
свободните радикали върху клетката.

2. ВЪТРЕКЛЕТЪЧНО ОЧИСТВАНЕ
Втората формула на “Извори на чистота” спо-
мага за активизиране на процесите на вът ре-
клетъчно очистване. При това токсичните ве-
щества не просто се измиват от организма, но 
се подлагат на активна биохимична трансфор-
мация в специализираните ферментни системи 
на черния дроб, в резултат на което изцяло за-
губват своята ток сичност.

1. ОЧИСТВАНЕ НА МЕЖДУКЛЕТЪЧНАТА 
СРЕДА
Първата формула на “Извори на чистота” оказ-
ва стимулиращо въздействие върху всички 
естествени системи на извънклетъчно очис-
тване: черва, жлъчни пътища, пикочоотдели-
телни орга ни, кръв и лимфна система, кожа и 
имунна система. Извънклетъчното очистване 
предполага разтваряне на токсичните веще-
ства в различни биологични течности и тяхното 
извеждане от организма по естествен път (с 
жлъчката, потта, урината и т.н.).

Състав: листа от червена боровинка, стрък урока, 
стрък жълт кантарион, стрък детелина,  мечи ко-
рен, корени от динка, корени от бял трън, стръко-
ве от очиболец, листа от касис, корени от сладник, 
стрък пача трева, стрък мечо грозде, стрък хвощ, 
стрък мащерка, екстракт от сена, екстракт от ехи-
нацея.

Състав: екстракт от кресон, силимарин, екстракт от 
зелен чай, корени от бял трън, жълт смил, екстракт 
от курилски чай.

Състав: витамини С, А, Е, бета каротин, цинк, мед, 
селен, стрък мащерка, плод шипка, екстракт от 
семки на грейпфрут, екстракт от гроздови семки, 
екстракт от зелен чай, манганов аспартат.
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урокасена пача 
трева

червена 
боровинка

детелина кресон зелен 
чай

жълт 
смил

курилски 
чай

бял 
трън

зелен 
чай

шипка грозде грейпфрут мащерка
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КОМПЛЕКСНИ ПРОДУКТИ



RENAISSANCE TRIPLE SET  
ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА

През 2013 година системата за комплексното клетъчно очистване 
„Извори на чистота” беше усъвършенствана и значително подсиле-
на с помощта на съвременните технологии и най-новите биологич-
но активни компоненти. Новият продукт се отличава принципно от 
своя предшественик по използването на изключително стандартизи-
рани и високоселективни растителни екстракти. В резултат на това 
„Renaissance Triple Set – Извори на чистота” притежава значително 
по-голяма биологична активност благодарение на факта, че в неговия 
състав влизат само най-активните растителни компоненти, синтези-
рани в чист вид и в необходимата доза. 

ТРОЙНА СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНО 
КЛЕТЪЧНО ОЧИСТВАНЕ

«RENAISSANCE TRIPLE SET  
ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА»
Препоръчва се като средство, стимулиращо активността на естестве-
ните очист ващи системи и подпомагащо поддържането на чистотата 
във вътрешната среда на организма.
* Пълният курс за прием на Renaissance Triple Set е 1 месец (2 опаковки).
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RENAISSANCE TRIPLE SET 
FORMULA 1
ОЧИСТВАНЕ НА МЕЖДУКЛЕТЪЧНАТА СРЕДА

Първата формула на „Renaissance Triple Set – 
Извори на чистота” е сложен комплекс, който 
се състои изключително от стандартизирани 
растителни екстракти и съдържа определени 
биологично активни компоненти, които сти-
мулират естествените процеси на очистване 
на пространството между клетките. Компо-
нентите на комплекса въздействат върху при-
родните системи за очистване на организма и 
задейст ват тези процеси.

Състав: екстракт от алое, екстракт от живовлек, 
екстракт от резене, екстракт от артишок, екстракт 
от лайка, екстракт от корен от репей, екстракт от 
ехинацея, екстракт от сена, екстракт от мечо гроз-
де, екстракт от хвощ.

RENAISSANCE TRIPLE SET 
FORMULA 2
ВЪТРЕКЛЕТЪЧНО ОЧИСТВАНЕ

Активните компоненти в комплекса не просто 
„измиват” токсичните вещества от организма, 
които с времето се натрупват във всяка клетка. 
Те ги подлагат на активна биохимична транс-
формация в „специализираните” клетки на чер-
ния дроб. В резултат на това вредните вещества 
губят токсичността си и лесно могат да бъдат 
изведени от организма.

Състав: екстракт от кресон, екстракт от левурда 
(див чесън, мечи лук), екстракт от бял трън, ек
стракт от жълт кантарион, екстракт салвия, екс-
тракт див хрян, екстракт от байкалски шлемник.

RENAISSANCE TRIPLE SET 
FORMULA 3
АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА НА КЛЕТКИТЕ

Комплексът съдържа различни водоразтво-
рими, мастноразтворими и ферментативни 
антиоксиданти, които взаимно усилват ефек-
та си, обезвреждат агресивно настроените 
радикали, спират процеса на делене и фор-
миране на други радикали, защитавайки по 
такъв начин клетките на организма от пагуб-
но разрушаване.

Състав: антиоксидантен премикс RUS30257, 
ек стракт от салвия, екстракт от плодовете на 
клюква, екстракт от гроздови семки, екстракт от 
мащерка, екстракт от бял риган, екстракт от зе-
лен чай, рутин, витамин Е, ликопин, екстракт от 
черна боровинка, бетакаротин, дихидроквер-
цитин, витамин А, аскорбинова киселина (вита-
мин С).
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• Доказан очистващ и оздравителен ефект
• 30 години научна история
• Стандартизирани екстракти от растения
• Широк компонентен състав и високи дози активни 

вещества
• Удобна опаковка: 30 пакетчета по 3 капсули – за 15 дни
• Премиум продукт на достъпна цена

500213



ТРИХЕЛМ® 

ТРИФАЗНА 
АНТИПАРАЗИТНА 
ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД 

ЗА БОРБА С ПАРАЗИТИТЕ

ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС
ФАЗА I. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЧЕРВАТА И 
ЖЛЪЧЕОТДЕЛИТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
ФАЗА II. АНТИПАРАЗИТНА АТАКА

ФОРМУЛА 3: ЕНТЕРОВИТ
ФАЗА III. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ФИКСАЦИЯ

Главната задача на този сложен растителен 
комплекс е подготовката на чревния тракт и 
жлъчеотделящите пътища за активно проти-
вопаразитно въздействие. Известно е, че па-
разитните инфекции провокират развитието на 
чревен запек и спазъм на жлъчните пътища. 
Ако не се ликвидира тази преграда, то анти-
паразитните вещества буквално не могат да 
стигнат до паразитите и ще бъдат блокирани. 
Ето защо всички схеми на противопаразитно 
въздействие трябва да започват с пречистване 
на червата и възстановяване на проходимостта 
на жлъчните пътища.
Какво ново в състава на „Трихелм. ФОРМУЛА 1: 
Паралакс“: остават само най-активните компоненти 
във висока дозировка - сена, осигуряваща слабите-
лен ефект, и растенията с директно антипаразитно 
действие див чесън (левурда) и кора от трепетлика.

Състав: екстракт от сена, екстракт от левурда, екс-
тракт от кора на трепетлика.

Опаковка: 30 капсули

Задача на втората фаза е да нанесе ефективен 
антипаразитен удар. В състава на препарата 
„Трихелм. ФОРМУЛА 2” са съсредоточени най-
мощните противопаразитни компоненти, чиято 
активност се повишава за сметка на предва-
рителната подготовка на червата и жлъчните 
пътища.
Какво ново в състава на „Трихелм. ФОРМУ-
ЛА 2: Фитопар”: Вместо екстракт от семки на 
грейпфрут е добавен червен кантарион – една 
от най-активните антипаразитни билки. Вместо 
екстракт от артишок сега се използва екстракт 
от копър, чието етерично масло парализира 
паразитите и помага на сената своевременно и 
меко да прочисти червата. Освен това съдър-
жанието на капсулите е увеличено почти два 
пъти, а това означава и повишена ефективност 
на формулата.

Състав: тревна маса от червен кантарион, екстракт 
от резене.

Опаковка: 60 капсули

Главната цел на третата фаза е да осигури въз-
становяването на чревната микрофлора след 
антипаразитна терапия, а също така да обез-
печи плавното понижаване на антипаразитния 
фон, за да може от една страна да не се допус-
ка токсично въздействие върху организма, а 
от друга – да унищожи остатъчните паразити, 
продължаващи да се отделят от труднодостъп-
ните жлъчни пътища.  
Какво ново в състава на „Трихелм. ФОР-
МУЛА 3: Ентеровит“: В основата на препарата 
както и преди лежи карамфиловият мед, чийто 
успокояващ и мек антипаразитен ефект сега е 
усилен допълнително от свойствата на пюре-
то от червен бъз. Маслата от мента и лайка са 
заменени с по-активното масло от бергамот, 
а вместо екстракт от жълт смил се използва 
джинджифил, който не само стимулира про-
чистването на каналите на черния дроб, но и 
има самостоятелен антипаразитен ефект.

Състав: мед, пюре от калина, карамфил, джин-
джифил, масло от бергамот.

Опаковка: 200 г
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„Трихелм” – това е трифазна антипаразитна програма, предназна-
чена за корекция и профилактика на основните чревни паразитни 
заболявания. В нейния състав влизат три препарата, всеки от кои-
то последователно въздейства на своето звено от комплексната 
антипаразитна защита. 
Антипаразитният комплекс „ТРИХЕЛМ“ притежава уникални свой-
ства и широк спектър на действие:
- Въздейства върху всички класически стомашни паразити - 
кръгли, плоски, кръвосмучещи, прости
- Разностранен механизъм на действие:

• предизвиква нарушение на метаболизма и парализа на муску-
лите и нервната система на паразитите;

• стимулира изхвърлянето на паразити от организма;
• оказва детоксикиращо действие (извежда токсини);
• притежава антиоксидантно действие;
• оказва антиалергично действие (извежда алергени);
• бори се с различни симптоми на заболявания, предизвикани 

от паразити;
• възстановява апетита, ускорява заздравяването на рани и 

ерозии, причинени от действието на паразити;
• нормализира състоянието на стомашната микрофлора и по-

тиска патогенната микрофлора;
• бори се с възпаления, предизвикани от паразити;
• повишава имунитета на организма.

500116
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КОМПЛЕКСНИ ПРОДУКТИ



DAILY BOX

ENERGY BOX
ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС
ПРИРОДЕН ЕНЕРГЕТИК С ПАНТОХЕМАТОГЕН
• Бодрост и добро самочувствие: 12 основни витамина.
• Висока работоспособност и силен имунитет: пантохематоген и хе-

молен.
• Здрави нокти и кости, красиви коси: калций + витамин D.

Състав:  Витамини: калциев карбонат, витамини А, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12,C, фолиева 
киселина, пантотенова киселина, биотин. Растения: екстракт от елеутерокок, мечи 
корен. Иновации: Пантохематоген (концентрат от плазма и кръв от алтайски марал), 
БАД „Хемолен“ (концентрат от плазма и кръв от северни елени), Lalmin Se 2000™ 
(инактивирани дрожди от Saccharomyces cerevisiae) съдържащи органичен селен 
под формата на селенометионин).

 500174

Бъди готов за новия ден!
Енергия, сила, красота и прекрасно самочувствие!

BEAUTY BOX
ВИТАМИНИ НА КРАСОТАТА - АНТИОКСИДАНТИ НА МЛАДОСТТА
• Енергия и добро самочувствие: 12 основни витамина.
• Удължаване на младостта: коензим Q10.
• Красива коса и кожа: таурин, бета-каротин и витамин Е.

Състав:  Витамини: А, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12,C, никотинамид, фолиева киселина, 
пантотенова киселина, биотин, таурин, коензим Q10, смес от токофероли (натура-
лен витамин Е). Растения: облепихово масло. Иновации: Натурален бетакаротин 
CaroCare®.

 500172

IQ BOX - IQ-СТИМУЛАТОР - КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ
• Защита на мозъчните клетки: витамини А, Е и С
• Подсилване на паметта и концентрацията на вниманието: екстрак-

ти от гинко билоба и готу кола.
• Подхранване на мозъчните клетки и оптимизиране работата на 

мозъка: комплекс омега-3 киселини
Състав:  Витамини: аскорбинова киселина, аскорбил палмитат, витамин Е, витамин 
А. Растения: екстракт от байкалски шлемник (80% байкалин), екстракт от гинко би-
лоба (24% гинкофлавони), екстракт от готу кола, ленено масло. Иновации: 75про-
центов концентрат от етилови естери на полиненаситени мастни омега3 киселини.

 500175
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АДАПТОГЕНИ

АДАПТОВИТ
ЕНЕРГОМОДУЛИРАЩ КОМПЛЕКС С 
ФИТОАДАПТОГЕНИ
„Адаптовит“  е уникална комбинация от най-известните растителни адап-
тогени, които бързо и ефективно повишават антибактериалния и анти-
вирусния имунитет на организма, преди всичко устойчивостта към про-
студни инфекции. Той е роден на границата между медицината и матема-
тиката. В основата му е сложен комплекс от фитоадаптогени, чиито дози 
са подбрани с методите на математическото моделиране. В резултат на 
разработеното уникално съотношение на компонентите, при което мал-
ките дози дават силен ефект без странични реакции, „Адаптовит“ се пре-
поръчва като биологично активна хранителна добавка, съдържаща па-
наксозиди, елеутерозиди, органични киселини (янтарна, оксалова) при 
следните състояния: бърза уморяемост, намаляване на физическата и ум-
ствената работоспособност, вниманието, паметта и защита от стрес.

Състав: водни екстракти от корени на левзея, корени и коренища от розова роди-
ола, корени женшен, корени елеутерокок, корени манджурска аралия, семена от 
китайски лимонник, натриев бензоат, дестилирана вода.

10 ml 500094

Витамини, минерали 
и полезни вещества в 
един комплект!

ПРИРОДНИТЕ АДАПТОГЕНИ И КОМПЛЕКСЪТ ОТ ОСНОВНИ ВИТАМИНИ ЩЕ 
ВИ ПОМОГНЕ ДА ОСТАНЕТЕ В ТОНУС ВСЕКИ ДЕН!

Природните енергетици и адаптогени повишават устойчи-
востта на организма към физическо и умствено натоварване, 
стрес, смяната на годишните сезони и проблемите от часова-
та разлика при самолетни полети.
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АДАПТОГЕНИ

ДЕЙСТВАЩИ АДАПТОГЕННИ КОМПЛЕКСИ

УНИВЕРСАЛЕН 
ИМУНОБУСТЕР CoreNRG

За създаването на универсалния имуно-
бустер CoreNRG са обединени два леген-
дарни продукта, които вече 20 години 
успешно се използват в повече от 40 
страни по света – енергомодулиращият 
комплекс «Адаптовит» и балсамът с ши-
рок спектър на действие «Корен»! 

Състав: Вода, клетъчен концентрат от си-
бирска ела Bioeffective® by Prenolica®, 
растителен комплекс CoreNRG (екстракт 
от родиола четиричленна, курилски чай, 
мащерка, жълт кантарион, хълмово 
вълмо), комплекс от растителни екстракти 
ENDEMIX™ (екстракти от елеутерокок, ле-
взея сафлоровидна (маралов корен), бай-
калски шлемник).

30 мл 500327

Ефекти от приема:
• Адаптогенни и имуномодулиращи 

ефекти

• Антибактериални и противовирусни 
свойства

• Повишаване на работоспособността

• Засилване на умствената активност

• Защита от стрес и умора

БЪРЗО И УДОБНО РЕШЕНИЕ ПРИ СТРЕС И ПРОСТУДИ, СМЯНА НА ЧАСОВИТЕ ПОЯСИ И КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ,  
ИЗПИТИ И ТЕЖКА РАБОТА, ЕКОЛОГИЧНИ И ТОКСИЧНИ НАТОВАРВАНИЯ, ОТПАДНАЛОСТ И ЛОШО НАСТРОЕНИЕ,  
ПРИ ХРОНИЧНИ И ИЗТОЩАВАЩИ СЪСТОЯНИЯ. 

Клетъчният сок от ела Bioeffective™ – уника-
лен екстракт от преноли и терпени от ела.

Само по яркия, зашеметяващ аромат на ела 
става ясно колко мощен е този концентрат. Той 
повишава активността на мозъка, активизира 
имунитета и подобрява функционалното със-
тояние на клетките на черния дроб. И това са 
само доказаните вече ефекти, а изследванията 
още продължават!

Комплекс от ендемични растения-адаптог-
ени ENDEMIX™: 

сибирски жен-шен, байкалски шлемник и, раз-
бира се, левзея сафлоровидна (маралов ко-
рен) - всички са с доказано адаптогенно въз-
действие. 

Растителен комплекс CoreNRG -
Най-мощните билки от състава на легендарния 
балсам с широк спектър на действие «Корен»: 
родиола четиричленна, хълмово вълмо, жълт 
кантарион, мащерка и курилски чай. Ето това е 
ефективна смес против бактериите, вирусите, 
окислителите, възпалителните процеси и др.

ПРЕПОРЪКА ОТ ПРОФ. ЮРИЙ П. ГИЧЕВ:
След като капнете CoreNRG под езика, постарайте се да го задържате там колкото може по-
дълго, без да гълтате и без да промивате с вода. Това, първо, ще способства за по-добро усво-
яване на биологично активните вещества, т.к. лигавицата на езика е много богата на кръво-
носни съдове (можете сами да проверите пред огледалото); а второ, клетъчният сок от си-
бирска ела, в контакт с възпалената лигавица и сливици, ще окаже своето лечебно действие. 
Тази препоръка важи и за „Адаптовит“.

Повишаване 
на защитните сили 

на организма
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ЛИМФОСАН®
СЕРИЯ ФИТОСОРБЕНТИ
Фитосорбент е специално подбран комплекс от рас-
тения, притежаващ сорбционни свойства, благода-
рение на които той свързва и извежда токсините и 
вредните вещества от червата. Вредните вещества 
не просто се отделят, но и активно се обезвреждат. 
Фитосорбентите от серията „Лимфосан” не само из-
веждат токсините от нашия организъм, но ги правят 
и безопасни.

НАТУРАЛНИ ФИТОСОРБЕНТИ:
•  ефективно очистват организма от вредни веще-

ства, свързвайки ги предварително;
•	 защитават клетките от свободните радикали;
•	 повишават очистващата активност на организма;
•	 нормализират храносмилането;
•	 повишават имунитета;
•	 нормализират чревната микрофлора;
•	 понижават нивото на холестерина;
•	 съхраняват свежия тен на лицето и доброто само-

чувствие;
•	 идеална основа за полезни коктейли.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ СЕРИЯТА „ЛИМФОСАН” 
– ТРИ МЕХАНИЗМА ЗА СОРБЦИЯ ОТ ОРГАНИЗМА

1
2

3
БИОХИМИЧНА СОРБЦИЯ -
нискомолекулните хранителни влакна се разтварят в 
червата, свързват вредните вещества и ги неутрали-
зират.

БИОЛОГИЧНА СОРБЦИЯ -
осигурява растеж на бифидо- и лактобактериите и сти-
мулира имунитета.

Налейте във висока чаша 200 мл топла вода. Твърде гореща-
та вода може да доведе до бързо образуване на бучки.

Сипете в чашата с вода отгоре чаена лъжичка (може с не-
голям връх) хранителна добавка „Лимфосан” (според жела-
нието разтворете с малко топла вода и добавете 150-200 мл 
айрян, кефир, кисело мляко, сок).

Разбъркайте получената смес с миксер с тясна корона до 
получаване на еднородна течност. При отсъствие на миксер 
може да използвате вилица.

Получената смес изпийте на гладно или заедно с храната. 
Не се препоръчва да се остави смес за повторен прием. Ако 
препоръчаната доза е прекалено голяма за вас, приемайте 
„Лимфосан“ два пъти дневно (по половината от препоръчва-
ната доза).

1.

2.

3.

4.

СХЕМА НА ПРИЕМ

14 15

МЕХАНИЧНА СОРБЦИЯ -
хранителната целулоза действа като „молекулярно сито“, 
събиращо много вредни вещества от чревното съдържимо.

ПРАХООБРАЗНИ

ЛИМФОСАН - Е 

ЧРЕВЕН ФИТОСОРБЕНТ
Натурален фитосорбент за поддържане на 
чревния имунитет, противостоящ на пара-
зитните инфекции. Ябълковият пектин и 
екстрактът от сена помагат за очистване-
то на червата. Стръковете червен кантари-
он и мащерка имат меко противопаразитно 
действие. Артишокът улеснява извеждането 
на жлъчта и помага за намаляване на възпа-
лението.

Състав: стръкове червен кантарион, смола от индий-
ска акация (гуар), стръкове мащерка, пектинов кон-
центрат (сублимиран прах от ябълка), земна ябълка, 
обвивки от семената на живовляка, екстракт от арти-
шок, екстракт от сена.

80 г 500218

LYMPHOSAN PURE LIFE / 
ЛИМФОСАН БАЗОВ 

Натурален продукт, който свързва токсини-
те и ги извежда от организма. Пектиновият 
концентрат осигурява основно почистване 
на червата, подобрява тяхната моторика. 
Курилският чай и сената имат меко слаби-
телно действие. Инулинът, съдържащ се в 
земната ябълка, нормализира микрофло-
рата на червата. Ехинацеята и шипката ук-
репват имунитета, а лайката, живовлякът и 
хвощът помагат за преодоляване на възпа-
ленията.

Състав: прах от плод шипка, смола от индийска ака-
ция (гуар), пектинов концентрат (сублимиран прах от 
ябълки), обвивки от семената на живовляка, прах от 
корени на бяла ружа, прах от корени на репей, екс-
тракти от хвощ, ехинацея, лайка, курилски чай, сена.

90 г / 80 г 500030 /500216 

УНИВЕРСАЛЕН ОЧИСТВАЩ ФИТОСОРБЕНТ

LYMPHOSAN J COMFORT / 
ЛИМФОСАН АРТРО
СТАВЕН ФИТОСОРБЕНТ
Продуктът съдържа растителния сорбент 
пектин – източник на хранителна целулоза 
и колагенов хидролизат.
Колагенът представлява структурен бел-
тък, намиращ се преди всичко в хрущялите 
и в съединителната тъкан. В продукта той 
е представен под формата на хидролизат, 
който по-лесно се усвоява от организма.
Ценният екстракт от шипки в състава съдър-
жа натурален витамин С, който способства 
за образуването на колаген, необходим за 
нормалната функция на хрущялите.

Състав: колагенов хидролизат (говежди), пектин, гу-
арова гума, екстракт от шипки, екстракт от кората на 
ива.

90 г / 80 г 500019 / 500217 
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ПИК (ПРИРОДЕН ИНУЛИНОВ КОНЦЕНТРАТ)
ИЗТОЧНИК НА ФРУКТООЛИГОЗАХАРИДИ

„ПИК“ е концентрат на природни олигозахариди, получени от грудките на земната ябълка (то-
пинамбур), съдържащи инулин. При редовно приемане на инулин се снижава нивото на за-
хар в кръвта и се повишава физиологичната ефективност на инсулина, а това допринася за 
профилактиката на диабета от I и II тип. Освен за нормализация на въглехидратната обмяна, 
инулинът допринася за снижение на нивото на холестерина в кръвта, намалявайки риска от 
сърдечно-съдови заболявания.
По този начин редовният прием на инулин способства за нормализиране на въглехидратната 
и мастната обмяна при затлъстяване и води до намаляване на излишната телесна маса, а също 
и до бързо възстановяване на нормалната микрофлора в червата и до потискане на вредните 
микроорганизми в тях.

Състав: прах от грудки на земна ябълка.
75 г 400237 / 400468

ПРАХООБРАЗНИ

LYMPHOSAN L VITALITY / 
ЛИМФОСАН Г

Растителният продукт с пектин съдържа голямо 
количество хранителни влакна – важни елемен-
ти, необходими за нормалното функциониране 
на храносмилателната система. Пектините са 
едни от видовете хранителни влакна, помагащи 
да се поддържа нормално нивото на холестеро-
ла в кръвта. Продуктът съдържа популярния в 
цял свят екстракт от плодовете на белия трън, 
ценните екстракти от мента, лайка, мащерка, 
жълт кантарион и алое вера, които подобряват 
функционалното състояние на черния дроб.

Състав: пектин, гуарова гума, екстракт от мен-
та, прах от грудките на топинамбур, екстракт от 
цвета на лайка, екстракт от мащерка, плодове 
от бял трън, екстракт от жълт кантарион, екс-
тракт от алое вера.

90 г 500042

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С ХРАНИТЕЛНА
ЦЕЛУЛОЗА И РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ
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LYMPHOSAN N SUPPORT /
ЛИМФОСАН - У
УРОЛОГИЧЕН ФИТОСОРБЕНТ
Растителен продукт с пектин, който служи 
като източник на хранителна целулоза и 
представлява прекрасен растителен сорбент.
Екстрактите от клюква и хвощ обогатяват 
диетата с органични киселини и танини и 
помагат при урологични проблеми. Пекти-
ните способстват за нормализацията на ни-
вота на холестерола в кръвта.

Състав: пектин, гуарова гума, екстракт от 
клюква, прах от грудките на топинамбур, екс-
тракт от хвощ.

90 г 500029

LYMPHOSAN F BEAUTY / 
ЛИМФОСАН - Ж
ЖЕНСКИ ФИТОСОРБЕНТ
Комплексът за жени съдържа растителния 
сорбент пектин, който служи като източник 
на хранителна целулоза. В състава на про-
дукта влизат популярни растителни екстра-
кти: воден крес, алое вера, листа от мента, 
цветове от ливадна детелина от предпла-
нински Алтай.
Екстрактът от гроздови семки широко се 
използва в козметичната индустрия, а со-
евите бобчета съдържат важните за жен-
ския организъм вещества – фитоестрогени.

Състав: пектин, гуарова гума, екстракт от 
крессалата, прах от грудките на топинамбур, 
екстракт от листата на мента, екстракт от гроз-
дови семки, екстракт от цветовете на детелина, 
екстракт от соя, екстрактгел от алое вера.

90 г 500044

LYMPHOSAN C BALANCE / 
ЛИМФОСАН - К 
КАРДИОЛОГИЧЕН ФИТОСОРБЕНТ
Продуктът съдържа няколко вида разтвори-
ми хранителни влакна във вид на растител-
ни сорбенти. В неговия състав влизат попу-
лярните в цял свят екстракти от зелен чай и 
плодове от глог, които отдавна се използват 
в кардиологията.

Състав: цитрусови хранителни влакна, прах от 
грудките на топинамбур, прах от обвивките на 
семената на живовляк, гуарова гума, ксантано-
ва гума, екстракт от зелен чай, екстракт от пло-
дове от глог.

90 г 500043

ПРАХООБРАЗНИ
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„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС“
ЙОННО СТРУКТУРИРАНИ БАЛСАМИ 

„Сибирски прополис“ е серия балсами, 
създадени на основата на прополиса, 
структуриран с йони на жизнено важни 
минерали и обогатен с екстракти от ди-
ворастящи билки. Приготвени от арте-
зианска вода с алтайски планински мед, 
балсамите от серията „Сибирски про-
полис“ са продукти с широк спектър на 
действие, имат приятен вкус и могат да 
се използват самостоятелно или като 
ароматна добавка към чая.

МАЛАХИТОВ БАЛСАМ 
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС“ 
Малахитовият балсам от серията “Сибирски прополис” е съз-
даден на основата на прополис, структуриран с медни йони в 
състава на уникалния меден минерал - малахит. Медта вина-
ги се е смятала за изконно женски метал, тъй като тя нор ма-
ли зира женския хормонален баланс, подобрява образуването 
на кръвни клетки и активно влияе на състоянието на кожата 
и косата. Подмладяващият ефект на медно йонизирания про-
полис многократно се засилва с оздравителното действие на 
редки “женски” растения, които влияят положително на хор-
моналния баланс, борят се с женските инфекции, укрепват 
венозните съдове.

Състав: артезианска вода, йонизиран прополис, планински мед, 
стръкове от ортилия, стръкове от овчарска торбичка, стръкове от 
конски босилек, корен от сладник, листа от червена боровинка, 
стръкове от дяволска уста, стръкове от лайка, корен от пищялка.

100 ml 400242
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ЗЛАТЕН БАЛСАМ  
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС“ 
Златният балсам от серията “Сибирски прополис” 
е създаден на основата на прополис, структуриран 
със златни йони. В тибетската медицина златото 
се смята за главен целебен метал при заболява-
ния на нервната система и главния мозък, защото 
то стабилизира енергията на нервните клетки и 
успокоява кръвотока. Действието на йонизирания 
прополис се засилва от уникални алтайски билки, 
които повишават енергийния потенциал на мозъ-
ка, подобряват мозъчното кръвообращение, пре-
дотвратяват развитието на атеросклероза.

Състав: артезианска вода, йонизиран прополис, 
планински мед, стръкове от очанка, чага, мечи ко-
рен, лев зея, цветове от невен, стръкове от дете-
лина, стръкове от бабини зъби, корен от астрагал, 
плодове от глог.

100 ml 400241

СРЕБЪРЕН БАЛСАМ  
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС“
Сребърният балсам от серията “Сибирски пропо-
лис” е създаден на основата на прополис, структу-
риран с йони на сребро, което е широко известно 
със своите ан ти бактериални и антивирусни свой-
ства. Уникалният екстракт от мелонела и ди во рас-
тящите сибирски треви помагат за укрепване на 
всички звена на имунитета и осигуряват на дежд-
на защита от инфекции.

Състав: артезианска вода, йонизиран прополис, 
планински мед, екстракт от мелонела, стръкове от 
ехинацея, цветове от невен, курилски чай, плодо-
ве от шипка, стръкове от мащерка, плодове от чер-
вена боровинка, мечи корен, плодове от облепиха, 
корени от полемониум, листа от френско грозде, 
иглици от кедър, корен от пищялка, стръкове от 
ливаден здравец.

100 ml 400243

АХАТОВ БАЛСАМ  
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС“
Ахатовият балсам “Сибирски прополис” е структури-
ран със силициеви йони, чиято при родна форма е 
ахатът. Балсамът ефективно подпомага профилак-
тиката на дис бак териоза на червата и хроничния 
запек благодарение на високото съдържание на 
уникалния олизахарид лактулоза, а също и на ле-
чебни сибирски билки и силиция, които стимулират 
ръста на нормалната и потискат развитието на вред-
ната чревна микрофлора.

Състав: сироп от лактулоза (не помалко от 60 мг 
лактулоза на 100 мл балсам), прополис, екстракт от 
лайка, екстракт от салвия, екстракт от курилски чай.

95 ml 500052

СИБИРСКИ ПРОПОЛИС

БОНБОНИ ЗА СМУЧЕНЕ ЗА ГЪРЛО СЪС САЛВИЯ 
(ГРАДИНСКИ ЧАЙ) – „СИБИРСКИ ПРОПОЛИС“
Чувствате дискомфорт в гърлото?
Опитайте бонбоните за смучене, събрали в себе си цялата сила на пчелни-
те продукти и най-ценните растения от сибирската тайга!
Основата от кедрово масло и прополис помага да се омекоти гърлото и 
ефективно се бори с вирусите.
Кедровата смола действа като общ и местен антисептик, чието действие е 
усилено от облепиховото масло.
Силата на сибирската тайга – против дискомфорта в гърлото!

Състав: захар, скорбялна меласа, кедрова смола в кедрово масло, масло от салвия, 
прополис, екстракт от салвия, лимонена киселина, аскорбинова киселина.

 500258
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СЕБЕР (ЧИСТ)
НАТУРАЛЕН РАСТИТЕЛЕН АНТИПЕРСПИРАНТ  
С ВЪТРЕШНО ДЕЙСТВИЕ - ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО  
ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОТЕНЕТО

КАК ДЕЙСТВА „СЕБЕР“?
• Бергенията (зелче) потиска действието на бактериите, които са 

причина за неприятния мирис на потта.
• Салвията намалява активността на потните жлези, допринася за 

профилактиката на кожните възпаления и раздразнения.
• Мащерката нормализира работата на вегетативната нервна 

система, регулираща потоотделянето.
Състав: екстракт от листа на салвия, екстракт от пълзяща мащерка, екстракт от лис-
та на бергения дебелолиста.

Опаковка: 60 капсули  400961

ЕЛБИФИД
МАКСИМАЛНО ПЪЛЕН КОМПЛЕКС ОТ ЛАКТО- И 
БИФИДОБАКТЕРИИ
Пробиотичният комплекс има максимално пълен и близък до естествената 
флора състав от лакто- и бифидобактерии за нормализиране баланса на 
чревната микрофлора и храносмилането. Жизнеспособността на полезните 
бактерии се гарантира чрез уникалната технология на микрокапсулиране, 
разработена в партньорство с южнокорейската компания CellBiotech. Уни-
калните целулозни капсули, изработени по технологията DR-caps, защита-
ват бактериите от агресивното въздействие на стомашния сок и ги доста-
вят в червата напълно съхранени.
„Елбифид“ е предназначен:
• за нормализация на баланса на чревната микрофлора;
• за стимулиране на естествения имунитет;
• за нормализация на алергенния фон;
• за неутрализация на негативното въздействие на антибиотиците върху 

чревната микрофлора.

Състав: ябълков пектин, концентрат бифидобактерии, концентрат лактобактерии.

Опаковка: 15 капсули 500107

• Потите се обилно в жегите?
• Покривате се с влага при стрес?
• Мъчат ви вълни?
• Обичате активен фитнес?

ВЕНОТОНИК «ГОРХОН»
    
ПРИРОДЕН ВЕНОТОНИК
Поддръжка и профилактика при нарушения на лимфото-
ка и кръвообращението в краката.
– Подобрява микроциркулацията на кръвта и лимфото-
ка. 
– Укрепва стените на кръвеносните съдове.
– Повишава тонуса на вените и капилярите.

Състав: рутин; диосмин; филизи от химафила (Chimaphila); 
микрокристална целулоза (пълнител); калциев стеарат (ан-
тислепващ агент).

Опаковка: 60 таблетки 500191

Използвайте 
«Венотоник» заедно 
с тонизиращ крем 
за крака «Горхон» за 
професионална гри-
жа за краката! 

20 21



ТРИМЕГАВИТАЛ 

ТРИМЕГАВИТАЛ
БОРАГО И АМАРАНТ
ИЗТОЧНИК НА ГАМА-ЛИНОЛЕНОВА  
КИСЕЛИНА (ОМЕГА-6)
Липиден концентрат „Тримегавитал. Бо раго и 
амарант” е източник на гама-линоленова кисе-
лина (ГЛК), която организмът не е в състояние 
да синтезира самостоятелно и която трябва да 
постъпва допълнително с храната. ГЛК е пред-
шественик на подобното на хормон вещество 
простагландин Е1, притежаващо противовъз-
палително и антиалергично дей ствие. Компле-
ксът е обогатен допълнително с витамини D и Е.

Състав: масло от пореч (бораго), масло от амарант, 
витамин Е, витамин D3.

30 капсули 500049

БОГАТ ИЗТОЧНИК НА ПОЛЕЗНИ МАЗНИНИ И МАСТНО РАЗТВОРИМИ ВИТАМИНИ

ТРИМЕГАВИТАЛ
ДХК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ИЗТОЧНИК НА ДОКОЗАХЕКСАЕНОВА КИСЕЛИНА 
(ОМЕГА-3)
Докозахексаеновата киселина (ДХК) е една от 
най-важните омега-3 полиненаситени мастни 
киселини. Тя се натрупва избирателно в клет-
ките на главния мозък, зрителните клетки в 
ретината и в мъжките полови клетки. От коли-
чеството на ДХК в клетъчната обвивка пряко за-
виси функционалната активност на тези клетки. 
Продуктът съдържа най-висока сред аналогич-
ните продукти концентрация на чиста докоза-
хексаенова киселина, синтезирана непосред-
ствено от нейния природен първоизточник – от 
дълбочинните морски водорасли.

Състав: концентрат от докозахексаенова кисели-
на Life’s DHATM, синтезирана от дълбочинни морски 
водорасли.

30 капсули 500451  / 500061 

Мастните киселини, необходими за здравето 
на човека, които организмът не е в състояние 
да синтезира самостоятелно, се наричат неза-
меними или есенциални.
Серията продукти „Тримегавитал“, при които се 
използва новата технология на меките желати-
нови капсули, представляват концентрати на 
най-важните и липсващи в нашата храна маст-
ни киселини.
Продуктите от тази серия позволяват бързо да 
се възстанови нормалния баланс на мастни ки-
селини в състава на клетъчната обвивка и на 
тази основа да се поддържа нормален баланс 
на жизнено важни регулаторни вещества, кои-
то се синтезират от тях.

Полезни омега-3 мастни 
киселини:

• основа на защитата на 
клетъчната обвивка на 
мозъчните клетки и на 
клетките на ретината;

• участват в синтеза на 
хормоните, регулиращи 
артериалното налягане, 
съсирването на кръвта и 
други важни процеси;

• подобряват умствената 
дейност, поддържат 
зрението;

• възпрепятстват 
образуването на тромби.

Балансът на омега-3 
и омега-6 киселините 

е много важен за 
оптималното 

функциониране на 
организма!
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КАПСУЛИ

ТРИМЕГАВИТАЛ
ЛУТЕИН И ЗАЕКСАНТИН СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ПРИРОДНА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ ОТ СВЕТЛИННИТЕ 
ЛЪЧИ И ВЪЗРАСТОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Липидният комплекс съдържа висока концен-
трация природни пигменти-светофилтри, които 
блокират опасните лъчения, защитавайки зри-
телните клетки от светлинно увреждане. Това 
позволява да се поддържа запас от светофил-
три в необходимото количество за профилак-
тика на възрастовата дегенерация на клетките 
на ретината. По този начин продуктът намалява 
натоварването на зрението от въздействието на 
компютъра и позволява да се съхрани острота-
та на зрението възможно по-дълго.

Състав: облепихово масло, натурален лутеин 
FloraGlo®, натурален заексантин OptiSharp®, вита-
мин Е.

30 капсули 500102

ТРИМЕГАВИТАЛ
СИБИРСКИ ЛЕН И ОМЕГА-3
ИЗТОЧНИК НА ЕЙКОЗАПЕНТАЕНОВА (ЕПК) И 
ДОКОЗАХЕКСАЕНОВА (ДХК) КИСЕЛИНА (ОМЕГА-3)

Главна задача на компонентите на този продукт 
от липидния комплекс е да запълни недостига 
на полиненаситени мастни киселини в орга-
низма. Този продукт е ефективна комбинация 
от омега-3 мастни киселини с животински (от 
северни морски риби) и растителен произход 
(ленено масло). В семената на сибирския лен се 
съдържат растителни омега-3 полиненаситени 
мастни киселини, най-ефективните от които са 
ейкозапентаеновата (ЕПК) и докозахексаенова-
та (ДХК) мастни киселини, притежаващи кар-
диозащитен ефект.

Състав: 75процентов концентрат от етилови есте-
ри на полиненаситени мастни киселини омега3, 
ленено масло, витамин Е.

30 капсули 500062
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ТРИМЕГАВИТАЛ
БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА
КОНЦЕНТРАТ ОТ ОБЛЕПИХОВО МАСЛО С БЕТА-
КАРОТИН И ВИТАМИН Е

Продуктът съдържа масло от облепиха, което е 
лидер сред природните масла по съдържание 
на бета-каротин, и допълнително е обогатен с 
природен витамин Е. Бета-каротинът е приро-
ден антиоксидант и изпълнява светозащитна 
функция, като е безопасен и лесно усвояем 
източник на витамин А. Използването на об-
лепиховия бета-каротин заедно с природния 
витамин Е е най-ефективната профилактика от 
възпалителни процеси на стомаха и червата, 
за защита на кожата и съхраняване на нейната 
младост и еластичност.

Състав: облепихово масло, смес от токофероли 
(натурален витамин Е), натурален бетакаротин 
CaroCare®.

30 капсули 500060

КАПСУЛИ
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Линията продукти „Синхровитал” е ново пре-
раждане на популярната и обичана серия 
„Жива клетка”. Схемата за прием на всеки 
продукт от линията е създадена с отчитане 
на природните биоритми и особеностите на 
функциониране на различните системи в на-
шия организъм. Всички продукти от „Синхро-
витал” действат целенасочено благодарение 
на новата формула, съдържаща растителни 
комплекси и жизнено необходими вещества 
за организма. Сега в продуктите съдържанието 
на активни вещества е доведено до оптимално 
количество, което се приближава до 100% от 
дневната норма на потребление. Рецептурата 
на продуктите е създадена чрез използването 
на прогресивни технологии, включително и 
най-нови технологични решения на водещи 
европейски производители, ефективността от 
които е потвърдена чрез специални изследва-
ния. Средствата за хронобиологична корекция 
са нова редакция на линията „Жива клетка” и 
са защитени с патент РФ RU № 2317822.

Синхровитал
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА  
НА КЛЕТКИТЕ

СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА  
НА МОЗЪЧНИТЕ КЛЕТКИ
Невропротекторният комплекс способства за 
поддържането на функциите на паметта и до-
брата умствена работоспособност. В състава 
влизат най-ефективните компоненти, подобря-
ващи мозъчното кръвообращение, подхран-
ващи клетките на мозъка, предотвратяващи 
възникването на съдови тромби, подобряващи 
умствената активност и паметта. Екстрак тите от 
байкалски шлемник и жълт кантарион оказват 
меко успокояващо и антидепресивно действие.

Състав на сутрешния комплекс: екстракт от гин-
ко билоба, екстракт от женшен, екстракт от готу 
кола, аскорбилпалмитат.
Състав на вечерния комплекс: екстракт от сал-
вия, екстракт от жълт кантарион, аскорбилпалми-
тат, екстракт от шлемник байкалски.

60 капсули 500355

СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СЪРЦЕТО
Синхровитал III се препоръчва на възрастните като 
източник на бета-глюкани, липоева киселина, селен 
и ликопин, допълнителен източник на витексин. 
Продуктът е разработен с отчитане на биоритмите на 
сърдечно-съдовата система, която, както е известно, 
повече от всички други органи зависи от правилни-
те биоритми. Синхровитал III обединява в състава си 
наведнъж няколко нови биологично активни компо-
нента, открити и изучени през последните години. 
Те способстват за намаляването на нивото на холес-
терола и артериалното налягане, намаляват веро-
ятността от тромбоза, подобряват функционалното 
състояние на миокарда.

Състав на сутрешния  комплекс:  бетаглюкани 
от овес OatWell28, липоева киселина
Състав на вечерния комплекс: екстаркт от лис-
та с цветове от глог, Lalmin SE 2000 (инактивира-
ни дрожди Saccharomyces cerevisae, съдържащи 
селен под формата на селенометионин), ликопин.

100 капсули 5000356

• НАСОЧЕНО ДЕЙСТВИЕ • ПОДДРЪЖКА НА 
НОРМАЛНИТЕ БИОРИТМИ • ДНЕВНИ НОРМИ 
НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА • ПРОГРЕСИВНИ 
ТЕХНОЛОГИИ • ПАТЕНТОВАН ПРОДУКТ

СИНХРОВИТАЛ IV
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА  
НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
Натурален продукт за комплексно поддържане 
на здравето на черния дроб. Белият трън и жъл-
тият кантарион активизират обмяната на веще-
ствата в клетките на черния дроб, подпомагат 
тяхното регенериране, повишават защитата от 
вируса на хепатит С. Артишокът стимулира об-
разуването на жлъчка и подпомага очистването 
на черния дроб и жлъчния мехур. Байкалският 
шлемник и жълтият кантарион притежават мек 
жлъчегонен ефект, имат общоукрепващо и то-
низиращо действие върху организма. Тауринът 
подобрява отделянето на жлъчта и притежава 
антиоксидантни свойства.

Състав на комплекс 1: таурин, екстракт от бял 
трън, екстракт от листа на артишок.
Състав на комплекс 2: таурин, екстракт от жълт 
кантарион, екстракт от байкалски шлемник. 

60 капсули 500130

КАПСУЛИ

СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ИМУННАТА 
СИСТЕМА
„Синхровитал V” е източник на гинзенозиди и 
апигенин. Съдържа полизахариди, най-значим 
от които е арабиногалактан. Това е отличен 
стимулатор на имунната система, той почти 
два пъти по-ефективно от ехинацеята увелича-
ва защитната функцията на клетките на имун-
ната система. Също така е източник на разтво-
рими диетични влакна, арабиногалактанът 
подобрява храненето, абсорбцията и поддър-
жането на здравното състояние на стомашно-
чревния тракт.

Състав на утринния комплекс: арабиногалактан 
от лиственица ResistAid™, екстракт от корен жен-
шен, екстракт от листа на живовляк.
Състав на вечерния комплекс: арабиногалак-
тан от лиственица ResistAid™, екстракт от листа 
градински чай, екстракт от цвят лайка, екстракт от 
мащерка.

60 капсули 500073

СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СТАВИТЕ
„Синхровитал VI” е обновен комплекс за нор-
мализиране и защита на състоянието на став-
ните тъкани, разделен, в съответствие с био-
логичните ритми на нашия организъм, на две 
формули: утринна и вечерна. Активни ком-
поненти на продукта са глюкозамин сулфат и 
хондрои тин, витамин С, екстракт от кора на 
бяла ива и дяволски нокът, които, действайки 
комплексно, подпомагат възстановяването на 
хрущялната тъкан на ставите.

Състав на сутрешния  комплекс: глюкозамин 
сулфат, екстракт от кората на бяла ива (производни 
на салициловата киселина), хондроитин.
Състав на вечерния комплекс: глюкозамин сул-
фат, екстракт от корените на харпагофитум (харпа-
гозиди), хондроитин, екстракт от шипки.

60 капсули 500065

СИНХРОВИТАЛ VII
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ЗРЕНИЕТО
100% денонощна норма от лутеин (FloraGlo) и 
зеаксантин (OptiSharp) осигуряват антиокси-
дантната защита на органите на зрението.
Бета-каротинът (CaroGlo) способства за съх-
раняването на зрението и нормалната рабо-
та на ретината. Антоцианите подобряват кръ-
вообращението в зрителните органи и защи-
тават зрителните клетки от стареене и UV-
излъчвания.
Витамин С блокира разрушителните реакции в 
ретината и лещата на окото, предизвиквани от 
светлината.

Състав на сутрешния комплекс: екстракт от хи-
бискус, екстракт от карелска черна боровинка, екс-
тракт от алтайска арония.
Състав на вечерния комплекс: екстракт от аце-
рола, екстракт от шипки, натурален лутеин FloraGlo, 
натурален бетакаротин CaroCare, липиден витамин 
С, натурален зеаксантин OptiSharp.

60 капсули 500050
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ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН 
ЦИНК
ЦИНК – МИНЕРАЛЪТ НА ПРИРОДНАТА СИЛА
Той е необходим за поддържане на имуните-
та и защитните сили на организма, а също и на 
мъжката полова система. За това му помагат: 
мед, натурален витамин С в състава на екстра-
ктите от ацерола и шипка, натурален инулин в 
състава на екстракта от репей, а също имуно-
модулиращите вещества от ехинацея, които са 
в основата на биологично-активната добавка 
„Елемвитал с органичен цинк”.

Състав: екстракт от ехинацея, екстракт от ацерола, 
екстракт от корен репей, екстракт от шипка, органи-
чен комплекс ZinkVital (цинков оротат, цинков лак-
тат, цинков цитрат), меден цитрат, инулин на прах.

60 капсули 500040

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН 
СЕЛЕН
СЕЛЕН – МИНЕРАЛЪТ НА ПРИРОДНАТА 
МЛАДОСТ
Органичните съединения на селена в съчета-
ние с витамини и растителни ан ти ок сиданти 
създават молекулярния ефект на биопротек-
ция на сърдечно-съдовата система, мозъка, 
черния дроб, половата сис тема, ставите и мно-
го други органи, удължавайки активния живот 
на клетките. Той съдържа уникални органични 
съединения на селена, съдържащи се в дро-
ждите-захаромицети, а също и ком плекс от 
природни биоантиоксиданти, ум  но жа ващи за-
щитното и подмладяващо дей ствие на селена.

Състав: екстракти от чесън, ацерола, шипка и 
шлемник, витамин Е, „Лалмин Se 2000” (деактиви-
рани дрожди Saccharomyces cervisiae, съдържащи 
селен под формата на селенометионин), лавитол 
(дихидрокверцетин).

60 капсули 500031
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Това са минерали и микроелементи в концентрирана 
форма на органични съединения, които се усвояват 
максимално от организма. Натуралните комплекси са 
обогатени с витамини и растителни екстракти, пови-
шаващи активността и биологичните ефекти на мине-
ралите.
При разработката и производството на продуктите 
от серията „Елемвитал“ се използват съвременни тех-
нологии. Минералите в серия ЕЛЕМВИТАЛ се вграж-
дат в органичните молекули на лимонената, аскорби-
новата, млечната киселина, дрожди. Това гарантира и 
максималната усвояемост от организма на необходи-
мите му микроелементи в необходимите му количе-
ства, без риск от предозиране.

ELEM VITALS  - 
ЕЛЕМЕНТИ НА ЖИВОТА

ОРГАНИЧНИ МИНЕРАЛИ

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧНО 
ЖЕЛЯЗО
ЖЕЛЯЗО – МИНЕРАЛ НА ЧЕРВЕНИТЕ КРЪВНИ ТЕЛЦА
Органичните съединения на желязото в съче-
тание с комплекс от витамини от група В и при-
родни адаптогени от рогата на алтайски марал и 
сибирски женшен (елеутерокок) регулират кръ-
вообразуването и кислородната обмяна в орга-
низма, синтеза на хемоглобина и еритроцитите. 
Витамин С и инулин от корените на репей пови-
шават разтворимостта и степента на усвояване 
на желязото.

Състав: екстракт от корени на репей, екстракт от еле-
утерокок, железен фумарат, железен аскорбат, вита-
минен комплекс ( витамини В1, В2, В6 никотинамид, 
фолие ва киселина, пантохематоген, витамин С).

60 капсули 500039

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН 
МАГНЕЗИЙ
МАГНЕЗИЙ - МИНЕРАЛ НА СПОКОЙСТВИЕТО
Особено много магнезий се съдържа в муску-
лите, а също и в мускулните клетки на сърцето 
и съдовете. Една от главните му функции е регу-
лация на отпускането на мускулите, включително 
на сърцето и кръвоносните съдове, и така вли-
яе върху снижаване на артериалното налягане и 
честотата на пулса, което усилва общия релакси-
ращ ефект. Затова магнезият е един от главните 
регулатори на човешките биорит ми и контроли-
ра фазата на отдих и отпускане, особено в съче-
тание с такива мощни седативни билки като ва-
лериан, шлемник байкалски и жълт кантарион.
Магнезият се използва и за профилактика на 
стре сорни реакции при предменструален синд-
ром. Екстрактът от валериан регулира повише-
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ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН ЙОД
ЙОД - МИНЕРАЛ НА ПРИРОДНАТА ЕНЕРГИЯ

Йодът влиза в състава на хормоните на щи-
товидната жлеза, които активизират рабо-
тата на целия организъм, стимулират физи-
ческата и умствената активност, участват в 
процесите на обмяната, растежа, обновява-
нето и възстановяването. Органичните съе-
динения на йода в морските водорасли (ла-
минария) и екстракта от фукус (кафяви водо-
расли) осигуряват оптимално съдържание 
на йод.

Състав: ламинария  морско зеле БИО, прах от 
корените на златен корен (розова родиола), екс-
тракт от фукус, екстракт от  астрагал, Lalmin Se 
2000™ инактивирани дрожди от Saccharomyces 
cerevisiae, съдържащи селен под формата на се-
ленометионин).

60 капсули 500089

ната активност на централната нервна система и въздейства върху хор-
моните на съня. Екстрактът от шлемник понижава артериалното налягане 
в кръвоносните съдове на главния мозък, с което намалява главоболието 
и нормализира съня. Екстрактът от листа и цветове на глог е природен 
комплекс за намаляване на риска от нарушение на сърдечния ритъм.

Състав: тринатриев магнезиев дицитрат, екстракт от валериан, екстракт от листа и 
цветове на глог, екстракт от байкалски шлемник.

60 капсули 500038

ОРГАНИЧНИ МИНЕРАЛИ

Натуралният калций в няколко при-
родни форми, включително и най-
органичната за организма на чове-
ка калциев хидроксиапатит, създава 
основата на здравата костна тъкан. 
Витамин D3, цинк и соевите изофла-
вони осигуряват точното попадане 
на калция в костите, предотвратяват 
неговата загуба с напредване на въз-
растта. Витамини В6, С и К1, а също 
и манганът и природният силиций 
от хвоща формират надеждната бел-
тъчна рамка на костите.

Стара формула /капсули/: калциев 
карбонат, витаминноминерален ком-
плекс (витамини D3, B6, C и K1, манган 
и цинк), калциев хидроксиапатит, кал-
циев цитрат, екстракт от соя, екстракт 
от хвощ.
Нова формула /таблетки/: калциев 
карбонат, витаминноминерален ком-
плекс (витамини D3, B6, C и K1, ман-
ган и цинк), калциев бисглицинат, екс-
тракт от соя, екстракт от хвощ, микро-
кристална целулоза (пълнител), калци-
ев стеарат (антислепващ агент).

60 капсули/60 таблетки 500054/500266

СЪЩЕСТВУВАТ НЯКОЛКО ФОРМИ НА КАЛЦИЯ, 
КОИТО СЕ УСВОЯВАТ ОТ ОРГАНИЗМА  
ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН

КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ
Най-често срещаната форма: нормализира електролитния 
баланс, предотвратява разрушаването на костната тъкан.
Калцият най-добре се усвоява с храната.

КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИАПАТИТ
Това е минералната основа на костите (около 50% от обща-
та маса) и зъбите (96% от емайла). Способства формиране-
то на костната тъкан и предотвратява нейното разрежда-
не. Притежава по-висока степен на усвояемост в сравне-
ние с карбоната.

КАЛЦИЕВ БИСГЛИЦИНАТ
Калцият, свързан с аминокиселината глицин, осигурява 
максималната усвояемост на този микроелемент, тъй ка-
то не се изисква допълнителна ферментация в процеса на 
преминаването до тънките черва, където и става неговото 
всмукване.

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН КАЛЦИЙ
КАЛЦИЙ – МИНЕРАЛ НА ПРИРОДНАТА УСТОЙЧИВОСТ

• Калциев хидроксиапатит
• Желатинови капсули

• Калциев бисглицинат
• Таблетки
• Подходящо за вегетарианци

40 % 

повече

калций!



В природата има много антиоксиданти. Най-простият и всеизвестен от 
тях е витамин С. Но за да се справят с въздействието на разрушителните 
вещества, не са достатъчни един, два или три от тях, тъй като те са ефек-
тивни, само когато действат заедно. Точно заради това беше разработен 
антиоксидантният комплекс «Извори на чистота. Формула 3», в чийто 
състав влизат всички необходими вещества за пълноценната защита на 
клетъчната мембрана от вредното въздействие на прекисното окислява-
не. В състава на комплекса влизат основни антиоксиданти, необходими 
за оптимална антиоксидантна защита:
• свързват и неутрализират свободните радикали;
• стимулират работата на защитните вътреклетъчни ферменти, които, 

подобно на „капани”, неутрализират свободния кислород, образуващ 
се вътре в клетките;

• укрепват клетъчната стена и я защитават от увреждане от разруши-
телните окислителни процеси).

Състав: Поливалентен антиоксидантен комплекс (витамини А, Е, С, рибофлавин, мед, ман-
ган, цинк, селен, хром), екстракт от градински чай, екстракт от северни червени боровинки, 
екстракт от гроздови семки, екстракт от мащерка, екстракт от риган, екстракт от зелен чай, 
рутин, ликопин, екстракт от боровинки, бетакаротин, екстракт от сибирска лиственица (90% 
дихидрокверцитин ).

ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС

ЗАЩИТА ОТ СВОБОДНИ РАДИКАЛИ  
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СТАРЕЕНЕ НА КЛЕТКИТЕ

Опаковка: 120 капсули 500113

МОЩЕН АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА. ФОРМУЛА 3

ФОРМУЛА 4.N.V.M.N.®
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ционалното състояние на сърдечносъдовата система.
Липоева киселина – допринася за подобряване на функционалното със-
тояние на черния дроб, за защита на чернодробните клетки от токсични 
продукти на прекисното окисляване, оптимизация на окислително-въз-
становителния потенциал на клетките.
Ефективността на продукта е потвърдена в продължение на 20 години 
чрез експериментални и клинични изследвания. Това е един от първите 
онко профилактични препарати, който притежава едновременно разно-
посочни действия: от една страна нормализира и подобрява процесите 
на антиоксидантно действие, от друга страна уврежда злокачествените 
клетки (прооксидантно действие).
Клинично доказани въздействия на Новомин. Формула 4.N.V.M.N:
• намалява неколкократно процента на следоперационните усложне-

ния;
• намалява процента на пораженията от облъчването при радиотерапия;
• намалява токсичните реакции при химиотерапия;
• повишава клиничната ефективност при химио- и радиотерапия;
• намалява риска от развитие на метастази;
• подобрява показателите на костния мозък и имунитета при химио- и 

радиотерапия;
• намалява риска от поява на дифузна мастопатия;
• повишава ефективността при лечение на язви на стомаха и дванаде-

сетопръстника;
• профилактика на патологичните ефекти при радиоактивно облъчване.

Състав: таурин, витамини А, Е и С, липоева киселина.

Опаковка: 120 капсули 500020

Балансираният оригинален ком-
плекс от антиоксиданти (витамин 
С, витамин Е и витамин А) е допъл-
нен с важни биологично активни 
вещества: таурин и липоева кисе-
лина.
Таурин – подсилва антиоксидант-
ния ефект на продукта и спомага 
за оптимизиране на функционал-
ното състояние на черния дроб, 
повишава неговия потенциал за 
детоксикация и поддържа функ-

Обновена и усилена формула на Новомин

АНТИОКСИДАНТНИ ПРЕПАРАТИ

УДЪЛЖИ 
СВОЯТА 

МЛАДОСТ

ВИТАГЕРМАНИЙ
ПРОТИВОВЪЗРАСТОВ КОМПЛЕКС

рода, като същевременно блокира свободните радикали още в момента 
на образуването им.
Кислородният глад на клетките също може да подпомогне активиране-
то на гените на стареенето, докато веществата, осигуряващи транспор-
тирането на кислорода, удължават живота на ДНК. Такъв е удивителни-
ят минерал германий, който отговаря за обмяната на кислорода в клет-
ките. Колкото повече кислород има в клетките, толкова повече енергия 
се отделя във вид на АТФ. А енергията е главният признак на младостта. 
Не случайно главен природен източник на германий е жен-шенът - най-
мощното подмладяващо растение в древната медицина.
В листата и плодовете на маслината - основен компонент в средизем-
номорските диети, свързан с високата продължителност на живота - уче-
ните откриха най-мощния засега антиоксидант - хидрокситирозол. Той за-
щитава от окислително  увреждане и свързаното с това стареене практи-
чески всички клетки в организма, но е особено ефективен по отношение 
на ставите и сърдечно-съдовата система.
Природният комплекс VitAGE™ оказва подмладяващо действие на це-
лия  организъм, но ключови точки на приложение са централната нерв-
на система, ендокринната система, черния дроб, ставите, сърдечно-съдо-
вата система. Изброените биологично активни вещества допринасят за 
удължаване на живота.

Състав: витамин С; коензим Q10; липоева киселина; органичен германий 
«АстрагермС»™; трансресвератрол Resvida™; стандартизиран екстракт от женшен 
Finzelberg™, екстракт от листа и плодове на маслиново дърво.

 500450 / 400599
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Иновационният продукт „ВитаГерманий“ е насочен към управлението 
на процесите на стареенето. Благодарение на микронутриентите, съдър-
жащи се в продукта: транс-ресвератрол, органичен германий, липо-
ева киселина, коензим Q10, „ВитаГерманий“ способства за повиша-
ването на ефективността на обмяната на кислород в клетките, антиокси-
дантното действие, поддържането на активността на имунитета. 
След проведени експерименти на американския биолог д-р Дейвид 
Синклер се оказва, че ресвератролът стимулира работата на т.нар. „гени 
на дълголетието“. Това са гени, отговарящи за синтеза на белтъци, чиято 
най-важна функция е корекцията на различни увреждания в генетичния 
апарат на клетките, а именно тези увреждания в крайна сметка и водят до 
стареенето. Освен това ресвератролът снижава нивото на холестерола и 
липопротеидите в кръвта и защитава сърдечните и мозъчни съдове от от-
лагането на холестеролни плаки.
Свободните радикали, образуващи се в резултат на окислителните про-
цеси в клетките, са главната заплаха за нашия генетичен апарат. И антиок-
сидантите - природни вещества, пречещи на окислението, станаха едни 
от първите, използвани от гериатрията в забавянето на процесите на ста-
реене. Например убихинон (коензим Q10), който участва в процесите 
на образуване на универсалния клетъчен енергоносител АТФ от кисло-

АНТИОКСИДАНТНИ ПРЕПАРАТИ



ХРОНОЛОНГ 

Опаковка: 30 капсули 500449 /400229

Състав: таурин, екстракт от соя, генистеин GeniVida™ (Bonistein™), натриев хиал-
уронат ExceptionHyal® Full, витамин D3 (холекалциферол), фолиева киселина.
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активното противовъзрастово вещество.
В състава на „Хронолонг“ влиза уникалния патентован комплекс 
GeniVida™ (по-рано известен като Bonistein™), който представлява 100%-
ов генистеин, както и следните спомагателни биологично активни ком-
поненти:
 силно обогатен екстракт от соеви кълнове, съдържащ ком-

плекс от няколко разновидности на фитоестрогени;
 холекалциферол - нормализира калциевата   обмяна и заедно 

с фитоестрогените способства профилактиката на възрастовата 
остео пороза, препятства стареенето на кожата и притежава до-
казан онкопрофилактичен ефект;

 фолацин – възпрепятства образуването в организма на хомо-
цистеин, чиято концентрация, наред с холестерола, бързо се уве-
личава в процеса на климактеричните изменения в обмяната на 
веществата, което провокира ускорено развитие на атеросклеро-
за и исхемична болест на сърцето. Фолацинът способства кръво-
творенето и профилактиката на анемия;

 хиалуронова киселина (натриев хиалуронат) - влиза в състава 
на хрущяла и ставната тъкан. Придава вискозитет на ставната теч-
ност и еластичност на хрущяла.

КОМПЛЕКС ОТ РАСТИТЕЛНИ ЕСТРОГЕНИ

ТЕТРАРДИОЛ
ЗАЩИТА НА СЪРЦЕТО

 400924

Този враг е хомоцистеинът. Това е естествен продукт от белтъчната об-
мяна, който присъства в кръвта на всеки човек, но с възрастта поради 
намаляването на активността на обезвреждащите ферменти неговото ко-
личество започва стремително да расте. И щом нивото на хомоцистеина 
премине критичната граница, сърцето и кръвоносните съдове започват 
да се повреждат. Установено е, че при надвишаване на нормалното ниво 
на хомоцистеина дори само с 10 единици рискът от сърдечно-съдови за-
болявания се повишава повече от 3 пъти.

При повишаване нивото на хомоцистеина в кръвта той започва да увреж-
да клетките на сърцето, на кръвоносните съдове и даже на главния мо-
зък. В резултат на това значително се увеличава рискът от исхемична бо-
лест на сърцето, хипертония, рязко се ускорява развитието на атероскле-
роза. Освен това многократно се повишава опасността от инсулт и болест 
на Алцхаймер. В последно време широко се обсъжда и ролята на хомо-
цистеина като един от генотоксичните фактори, т.е. неговата евентуална 
роля в увреждането на ДНК.

Допълнителни рискови фактори, които задълбочават последствията от 
високото ниво на хомоцистеина са:

• генетичен дефект на ферментите, обезвреждащи хомоцистеина;
• семейна обремененост от сърдечно-съдови заболявания, инсулт, 

диабет тип II;
• мъжки пол;
• дефицит на естрогени при жените;
• прекалена употреба на алкохол;
• тютюнопушене;
• ниска физическа активност;
• диета, съставена предимно от мазни храни, меса и млечни продукти;
• прекалена употреба на сол.

Как да се преборим с излишъка от хомоцистеин?

Нашето сърце има доста врагове, предизвикващи преждевре-
менно стареене на сърдечните мускули и съдове. Някои ние 
познаваме добре, виждаме ги и ги чувстваме (напр. тютюневия 
дим). Други не виждаме, но добре ги знаем и чувстваме (напр. 
стреса). Трети не виждаме, не чувстваме, но добре ги знаем (на-
пример холестерола и мазните храни). Но наред с това сърцето 
има и враг, когото не виждаме, не чувстваме и почти нищо не 
знаем за него...

След като разрушителната роля на хомоцистеина е установена със си-
гурност, учените започват да търсят начин за намаляване на нивото му. 
Открити са вещества, които активизират процесите за неговото обез-
вреждане. Триметилглицин, фолацин, пиридоксин и цианокобаламин - 
тези четири вещества снижават най-ефективно нивото на хомоцистеина. 
При това максимален ефект се получава при едновременното им прие-
мане и затова тази комбинация е получила даже свое име - „четворката 
на Морисън“, в чест на американския учен Лестър Морисън, който е един 
от първите, заговорили за проблема с високото ниво на хомоцистеина и 
възможността за корекцията му с помощта на триметилглицин и някои 
витаминоподобни вещества.

Иновативният препарат „Тетрардиол“®, който всъщност е усъвършенст-
ван вариант на четворката на Морисън, е уникална комбинация от при-
родни вещества, стимулиращи процеса на обезвреждане на хомоцистеи-
на и недопускащи опасно надвишаване на нивото му. А това означава, че 
„Тетрардиол“® защитава нашето сърце от боледуване и стареене.

Състав: витаминноорганичен комплекс cardioAGE™ (бетаин /триметилглицин/, 
витамин B12 /цианокобаламин/, витамин B6 /пиридоксин/ и фолиева киселина /
фолацин/).
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КОМПЛЕКС ОТ ПРИРОДНИ ФИТОЕСТРОГЕНИ ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖЕНСКОТО ЗДРАВЕ И КРАСОТА

„Хронолонг“ е уникален противовъзрастов препарат за жени, оказващ 
общо профилактично и подмладяващо действие върху организма. В не-
говата основа лежи комплекс от фитоестрогени, сред които е и 100%-ов 
генистеин, главният фитоестроген на красотата и женското здраве.
Фитоестрогените са растителен аналог на женските половите хормони – 
естрогени. Фитоестрогените активно запълват възрастовия дефицит на 
естрогени в женския организъм и значително подобряват състоянието 
на организма по време на менопаузата, намаляват риска от развитие на 
сърдечно-съдова патология, остеопороза, психо-емоционални наруше-
ния, подобрява състоянието на кожата, косата, ноктите. 
При продължителна употреба растителните естрогени способстват за 
профилактиката и намаляването на риска от развитие на злокачествени 
заболявания на млечната жлеза и женските полови органи.
Като най-добре изучен и най-ефективен в днешно време се смята фи-
тоестрогенът генистеин. Но в достъпните природни източници той се 
среща в неголеми количества. Така например, в екстрактите от соя, които 
днес се използват най-широко като източник на фитоестрогени, количе-
ството на генистеин не надвишава 0,5-3%. А именно генистеинът е най-



ВИТАМИНИ С КАЛЦИЙ
12 ВИТАМИНА С КАЛЦИЙ

Витаминно-минерален комплекс за поддър-
жане на общия тонус на организма и работос-
пособността. Продуктът съдържа необходи-
мите дневни дози от основните 12 витамина 
и витаминоподобни вещества, постоянно не-
обходими на организма. Съставът е обогатен с 
калциев карбонат, който допълва вашата дие-
та и помага за прео доляване на недостига на 
калций в организма.

Активен състав: калциев карбонат, витаминен 
премикс Н33802/1 (витамини А, D3, E, K1, B1, B2, 
B6, B12, никотинамид, фолиева киселина, панто-
теонова киселина, биотин), витамин Е, витамин С, 
витамин D3, витамин А, витамин В6, витамин В12, 
фолиева киселина.

Опаковка: 60 капсули 500082

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ СЕРИЯ ESSENTIALS:
• поддържане на нормалното функциониране на основните системи на организма;
• общопризнати по ефективност активни вещества и технологии;
• съобразени с денонощната норма на потребление на витамини, минерали, микро-

елементи и други вещества;
• удобен формат във вид на капсули.

ESSENTIALS

ВАЛЕРИАНА И МАТОЧИНА
ПРИРОДНА ЗАЩИТА ОТ СТРЕСА

Формула на природното спокойствие. 
Валериана в ефективна доза в съчетание с 
маточина и риган. Има успокояващ (седати-
вен) ефект върху централната нервна система. 
Намалява раздраз нителността в течение на де-
ня, подобрява качеството на нощния сън.
Бързодействащо антистрес средство, което 
намалява напрежението преди заспиване.

Активен състав: екстракт от валериана, стрък ри-
ган, стрък маточина.

Опаковка: 30 капсули 500211

ESSENTIALS
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ВИТАМИНИ НА КРАСОТАТА АРОНИЯ И ЛУТЕИН ГИНКО БИЛОБА И БАЙКАЛСКИ 
ШЛЕМНИК

КОМПЛЕКС ОТ ВИТАМИНИ ЗА ЖЕНСКОТО 
ЗДРАВЕ И КРАСОТА.  
ЗАЩИТА ОТ СТАРЕЕНЕ С КОЕНЗИМ Q10
Витаминен комплекс за поддържане на общия 
тонус на женския организъм. Съдържа адек-
ватни денонощни дози от основните 12 вита-
мина и витаминоподобни вещества. Коензим 
Q10 в състава на комплекса неутрализира па-
губните процеси на окисляване, усилва дейст-
вието на другите антиоксиданти и защита-
ва организма от преждевременно стареене. 
Тауринът допринася за укрепването и подо-
бряването на външния вид на кожата и косата.

Активен състав: витаминен премикс Н33802/1 
(витамини А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотина-
мид, фолиева киселина, пантотенова киселина, би-
отин); таурин; коензим Q10; витамин Е; витамин D3; 
фолиева киселина. 

Опаковка: 30 капсули 500115

АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА  
НА ЗРИТЕЛНИТЕ КЛЕТКИ

Продуктът съдържа необходимото количе-
ство растителни пигменти - светлинни филтри 
под формата на високотехнологични стандар-
тизирани екстракти с високо съдържание на 
лутеин и антоциани. В основата на продукта 
са аронията и черната боровинка, които вли-
яят на усилването на остротата на зрението 
и намаляват умората на очите. Плодовете на 
аронията са богати на витамините С и Р, а така 
също на бета-каротин и осигуряват надеждна 
антиоксидантна защита.
Продуктът „Арония и лутеин“ намалява проя-
вите на синдрома на «сухото око», укрепва сте-
ните на кръвоносните съдове, ускорява адап-
тацията спрямо промените в интензивността 
на светлината и др.

Активен състав: Прах от арония (Arónia 
melanocárpa), екстракт от черна боровинка, лутеин. 

Опаковка: 30 капсули 500084

АКТИВИЗАЦИЯ НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ.
НОРМАЛИЗИРАНЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО 
НА МОЗЪКА. УКРЕПВАНЕ НА ПАМЕТТА

Растителните екстракти от гинко билоба, го-
ту кола и байкалски шлемник, както и анти-
оксидантният комплекс от витамините А, Е и 
C подобряват мозъчния кръвоток, повишават 
устойчивостта на мозъчните клетки към дефи-
цита на кислород, засилват концентрацията, 
стимулират паметта, защитават от окислител-
ните процеси, които са в основата на старее-
нето на мозъка.

Активен състав: екстракт от байкалски шлемник 
(10% байкалин), аскорбинова киселина, екстракт от 
гинко билоба (24% биофлавоноиди), аскорбил пал-
митат, екстракт от готу кола, витамин Е, витамин А.

Опаковка: 30 капсули 500125

ESSENTIALS
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МОРСКИ ЙОД И РОДИОЛА 
(РОЗОВ ЗЛАТОВРЪХ)

АКТИВИЗИРА РАБОТАТА НА ЩИТОВИДНАТА 
ЖЛЕЗА
Дефицитът на йод в организма е един от най-
острите проблеми на съвременния човек. В 
днешно време в света има над 1,5 милиарда 
души с недостиг на този полезен микроеле-
мент. Много от тях даже и не подозират за този 
факт, приписвайки неразположението и раз-
дразнителността на умора и лошо настроение.
Комплексът «Морски йод и родиола» е с орга-
нични съединения на йода във вид на стандар-
тизиран екстракт от фукус, усилен с родиола.

Състав: прах от корен от розов златовръх (родиола), 
екстракт от фукус (кафяви водорасли).

Опаковка: 30 капсули 500461

by SIBERIAN HEALTH
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ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИ 
ЖЕНШЕН
ФИЗИЧЕСКИ И СЕКСУАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ

МЕЧО ГРОЗДЕ И ЧЕРВЕНА 
БОРОВИНКА
ЗАЩИТА НА ПИКОЧОПОЛОВАТА СИСТЕМА

Екстрактът от йохимбе, съдържащ афроди-
зиака йохимбин, оказва съдоразширяващо 
действие и предизвиква прилив на кръв към 
органите на малкия таз, което подобрява сек-
суалния потенциал на мъжете. Освен това, йо-
химбин усилива процеса на изгаряне на маз-
нините.  Концентратът от плазмата и кръвта на  
северен елен, а също така сибирските адапто-
гени елеутерокок и левзея  придават сили и 
повишават физическата работоспособност и 
защитните сили на организма.

Активен състав: корен от елеутерокок (сибир-
ски женшен), хемолен (концентрат от плазмата и 
кръвта от рогата на северен елен), екстракт от йо-
химбе, екстракт от левзея.

Опаковка: 30 капсули 500131

Високоефективният растителен комплекс при-
тежава пряко антимикробно и противовъзпа-
лително действие, препятства застоя на урина. 
Този ефект се осигурява за сметка на високото 
съдържание на природни пикочогонни и уро-
логични антисептични вещества, такива като 
арбутин в състава на екстракта от червена 
боровинка, който помага в борбата с микро-
бите, проникнали в пикочните пътища, хидро-
хинон в състава на екстракта от мечо грозде, 
оказващ меко пикочогонно действие, способ-
стващо извеждането на вредните вещества 
и микроорганизми по естествен начин и ете-
ричните масла в състава на екстракта от хрян 
подсилват тези ефекти.

Активен състав: екстракт от листата на мечо гроз-
де; листа от червена боровинка; плодове клюква; 
екстракт от корен на хрян.

Опаковка: 30 капсули 500143

ESSENTIALS

ИВАН ЧАЙ И ТАВОЛГА 
(ЛАБАЗНИК) – ФИТОЧАЙ
(ТЕСНОЛИСТНА ВЪРБОВКА И 
ЛИВАДНО ОРЕХЧЕ)
Истинският вкус и аромат на сибирската тайга 
без кофеин и изкуствени добавки:
• полезна замяна на обикновения чай;
• 5 пъти повече антиоксиданти;
• не оцветява зъбния емайл;
• детоксикиращ ефект;
• полезен при простуда;
• пиенето на чай като ежедневно оздравява-

не на организма.
Напитката създава традиция за полезно и 
здравословно чаепитие.

Състав: ферментирали листа от теснолистна вър-
бовка (иванчай), ливадно орехче, жълт кантарион, 
риган, мащерка, листа от касис, плодове малина.

Опаковка: 20 филтър-пакетчета 500202
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CAMELLIA SIBIRICA
СЪС САГАН ДАЙЛЯ
СИБИРСКА КАМЕЛИЯ
ПРИРОДНА СИЛА И ТОНУС

ЕНЕРГИЯТА НА БАЙКАЛ!

В древни времена да се насла-
дят на вкуса на чая от

саган-дайля
и да оценят изключителните 
му свойства са можели само 
избрани! Днес растението се 
използва широко за повишава-
не на имунитета, придавайки 
сила и укрепвайки стените 
на кръвоносните съдове. За да 
достигнат до храстите на 
събирачите на билката се на-
лага да изкачват стръмните 
склонове на Прибайкалието, 
които са практически лишени 
от растителност.

Уникалното растение от прибайкалските ви-
соки планини, наречено от билкарите „удъл-
жаващо живота“, тонизира и придава сили. 
Изисканата хармония на билковия вкус се 
преплита с парченца ябълка и горски плодове, 
създавайки приятен плодов аромат.

Състав: курилски чай, сушена ябълка, стрък маточина,листенца не-
вен, листа от ягода, стрък мащерка, стрък риган, сагандайля (ро-
додендрон на Адамс).

Опаковка: 15 пакетчета-пирамидки 500114
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БЕЛЕН АМИН (ЛЕКО ДИШАНЕ)
Серия «Целебните билки на Олхон» - 
ароматни фиточайове, за чието производ-
ство се използват редки билки, събрани от 
уникалното екологично чисто място – на 
остров Олхон, намиращ се в езерото Байкал.
В основата на всеки от чайовете от тази 
серия са залегнали рецепти на древната бу-
рятска медицина. Тези хилядолетни знания, 
допълнени със съвременните технологии, 
позволиха да се създаде уникалната серия 
от билкови напитки, всяка от които прите-
жава целенасочено оздравяващо въздейст-
вие.
Те се отличават с абсолютна екологична 
чистота и максимална свежест на сурови-
ните, което се осигурява благодарение на 
собствените подготвителни бази на Корпо-
рация „Сибирско здраве”.

Рецептата на тази здравословна растителна 
напитка е разработена от д-р Тамара Гичева 
– младши, под ръководството на Юрий 
Гичев – младши.
Чаят носи облекчение при простудни забо-
лявания, намалява проявите на възпалител-
ните процеси в дихателните пътища и брон-
хите, ускорява процеса на оздравяване.
Фиточай „Белен Амин” е изключително 
ароматен, с приятен привкус на мед и уле-
снява заспиването, ако се приема преди 
сън.

Здравословни ефекти:
• липовият цвят притежава свойството да пони-

жава температурата и усилва потенето, облек-
чава сухата кашлица;

• риганът е природен антибиотик, притежава от-
храчващ ефект;

• лайката и ментата имат противовъзпалително 
и антимикробно действие, подпомагат отпус-
кането на гладката мускулатура на бронхите и 
по този начин облекчават дишането;

• парченцата ябълка подобряват вкуса на билко-
вият чай и го правят приятен за пие не.

Състав: стрък риган, листа и цветове от липа, цвят лай-
ка, стрък мента и парченца ябълка.

Опаковка: 25 филтър-пакетчета 500127

СЕРИЯ ФИТОЧАЙОВЕ

ЦЕЛЕБНИТЕ 
БИЛКИ 

НА ОЛХОН
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АМИНАЙ ЕМ (БИЛКА 
НА ЖИВОТА)
ЧЕРНОДРОБЕН ЧАЙ

ХУБАД САЙ (ПЕРЛЕН ЧАЙ)
ДИАБЕТИЧЕН ФИТОЧАЙ

Фиточаят „Аминай Ем” е разработен на основата на традиционните бурят-
ски рецепти, съставени за поддържане на черния дроб и жлъчеотдели-
телната система. Стръковете жълт кантарион в съчетание с плодовете на 
шипката и корените на глухарчето допринасят за защита на клетките на 
черния дроб. Царевичните близалца, корените на глухарчето, стръковете 
пача трева притежават меко жлъчегонно действие. Освен това цветовете 
на жълтия смил и стръковете вратига с царевичните близалца подпомагат 
за нормализирането на жлъчката.

Състав: жълт кантарион, царевични близалца, плод шипка, пача трева, цвят лайка, 
цвят жълт смил, листа мента, корени глухарче монголско.

Опаковка: 30 филтър-пакетчета 500021

Фиточаят „Хубад Сай” е съставен по бурятски трактати, в които са описа-
ни рецепти, имащи комплексно понижаващо кръвната захар действие. 
Влизащите в състава му бобови шушулки, листа градински чай и чага до-
принасят за понижаване нивото на захар в кръвта, корените от елеутеро-
кок и стръковете люцерна активизират въглехидратната обмяна; листата 
от боровинка подпомагат за възстановяване на активността на инсули-
на. Освен това, корените от репей осигуряват очистване на организма от 
вредните продукти на въглехидратната обмяна.

Състав: бобови шушулки, люцерна, листа боровинка, листа градински чай, чага, 
корен от елеутерокок.

Опаковка: 30 филтър-пакетчета 500026

ШЕДИТЕ НОЙР 
(ВЪЛШЕБЕН СЪН)
СЕДАТИВЕН ФИТОЧАЙ

В състава на фиточая „Шедите Нойр” влиза комплекс от растения, заим-
ствани от древните тибетски и бурятски традиции. Билките, влизащи в 
състава на фиточая, действат на каскаден принцип, оказвайки последо-
вателно влияние върху всички фази на съня (фазата на заспиване, бързия 
сън и повърхностния сън). Съчетанието от риган, листа маточина и мента 
подпомага мекото седативно действие, освен това влияе благотворно на 
нервната и сърдечно-съдовата система на организма.

Състав: маточина, листа мента, жълт кантарион, риган, цвят лайка, корен валериан..

Опаковка: 30 филтър-пакетчета 500028

ШАНГА ЗУРХЕН 
(СИЛНО СЪРЦЕ)
СЪРДЕЧЕН ФИТОЧАЙ

Действието на фиточая „Шанга зурхен” е насочено към поддържане на 
сърдечно-съдовата система. Влизащите в състава на фитокомплекса пло-
дове глог, дяволска уста и зизифора допринасят за увеличаване на си-
лата на сърдечните съкращения и намаляване нивото на холестерина. 
Комбинацията от глог и маточина има антиаритмично действие, а дявол-
ската уста, белият смил и маточината действат успокояващо и защитават 
сърцето от стрес.

Състав: плод глог, бял смил, маточина, зизифора, листа от малина.

Опаковка: 30 филтър-пакетчета 500027

ЦЕЛЕБНИТЕ БИЛКИ НА ОЛХОН
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УЯН НОМО (ГЪВКАВ ЛЪК)
СТАВЕН ФИТОЧАЙ

САГААН ХАРААСГАЙ (БЯЛА 
ЛЯСТОВИЧКА)
ЖЕНСКИ ФИТОЧАЙ

СЕБЕР НУУР (ЧИСТО ЕЗЕРО)
ОЧИСТВАЩ ФИТОЧАЙ

КУРИЛ САЙ (КУРИЛСКИ ЧАЙ)
СТОМАШЕН ФИТОЧАЙ

Фиточаят „Уян Номо” е специално разработен за поддържане на нормал-
ната работа на ставите. Така например, листата от червена боровинка, 
касисът, корените от глухарче и хвощът подпомагат нормализирането 
на водния и минералния обмен в ставите. Шипките и листата от червена 
боровинка са източник на натурален витамин С и биофлавоноиди, кои-
то осигуряват синтеза на колагеновите влакна, образуващи рамката на 
ставния хрущял, и с това осигуряващи здравина и износоустойчивост на 
ставите.

Състав: листа касис, плод шипка, орехче (филипендула), корен сладник, корен глу-
харче, хвощ, листа червена боровинка.

Опаковка: 30 филтър-пакетчета 500025

Фиточаят „Сагаан Хараасгай” е предназначен за поддържане на женско-
то здраве. Детелината и люцерната, а също и листата градински чай са 
особено богати на природни фитоестрогени, които подпомагат норма-
лизирането на баланса на женските полови хормони. Риганът и маточи-
ната, влизащи в състава на фиточая, имат меко успокояващо действие,. 
А жълтият кантарион и градинският чай притежават антибактериални 
свойства, което води до намаляване на възпаленията, свързани с поло-
вата сфера при жените.

Състав: листа мента, люцерна, детелина, маточина, жълт кантарион, градински чай, 
риган.

Опаковка: 30 филтър-пакетчета 500023

 Фиточаят „Себер Нуур” е предназначен за поддържане на нормалната ра-
бота на стомашно-чревния тракт. Благодарение на действието на влиза-
щите в състава му листа от сена и плодове кардамон фиточаят притежава 
меко слабително действие. Курилският чай допринася за нормализиране 
на чревната микрофлора, листата от касис и детелината имат меко пико-
чогонно действие, а коренът от репей притежава жлъчегонно действие.

Състав: листа сена, листа касис, плод кардамон, курилски чай, детелина, листа 
коприва, цвят лайка.

Опаковка: 30 филтър-пакетчета 500024

Рецептата на фиточая „Курил Сай” е съставена по древни бурятски трак-
тати, наследили мъдростта на тибетските традиции. Благотворното вли-
яние върху храносмилателната система се осъществява чрез мекото 
слабително, жлъчегонно и противовъзпалително действие на живовля-
ка, шипката и лайката. Освен това  стръковете курилски чай допринасят 
за нормализирането на чревната микрофлора и имат меко очистващо 
действие.

Състав: цвят лайка, плод шипка, листа живовляк, курилски чай.

Опаковка: 30 филтър-пакетчета 500022

ЦЕЛЕБНИТЕ БИЛКИ НА ОЛХОН
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BODY COMPLIMENT
ПРОГРАМА ЗА КОРЕКЦИЯ НА 

ФИГУРАТА И РЕЛЕФА НА КОЖАТА

Фибрите – това са сложни хранителни влакна, 
които се съдържат във всяка растителна храна. 
Фибрите изпъл няват ролята на естествен сор-
бент, задържащ в червата излишните мазнини, 
холестерина и въглехидратите. Рафинирането 
на храната намалява количеството на фибрите 
в хранителните продукти 10–20 пъти. В резул-
тат на това рязко се повишава рискът от зат-
лъстяване, захарен диабет и атеросклероза.
Active Fiber съдържат 5 от най-важните храни-
телни влакна. С помощта на специална техно-
логия те са събрани в нискомолекулярна раз-
творима форма, което повишава сорбционна-
та им и профилактична активност 8–10 пъти. 

Състав: ябълков пектин, гуарова гума, хранителни 
цитрусови влакна,  люспи (обвивки) от семената на 
живовляк, корен от репей, хитозан.

Опаковка: 120 капсули 403729

АКТИВ ФАЙБЪР
(АКТИВИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ФИБРИ)

Съединенията на хрома спомагат за намаля-
ване на апетита и желанието за консумация 
на храни, богати на мазнини и въглехидрати. 
Екстрактът от елеутерокок помага на въгле-
хидратите бързо да се превърнат в енергия в 
клетките без да се натрупват. Екстрактът от мо-
мордика (горчив пъпеш) активизира оползо-
творяването на въглехидратите и предотвра-
тява превръщането им в мазнини.
Резултатът е не само намаляване на мастните 
запаси, но и образуването на голямо количе-
ство „качествена“ енергия, необходима за пъл-
ноценните тренировки. 

Състав: енергомодулиращ комплекс ErgoSlim™ 
(екстракт от момордика (Momordica charantia) 
(гор чив пъпеш), хром пиколинат и екстракт от зе-
лен чай, екстракт от елеутерокок (Ele uthe ro coccus 
senticosus).

Опаковка: 60 капсули 403728

ХРОМЛИПАЗА
АКТИВАТОР НА ЕНЕРГИЯ

ТУРБО-ЧАЙ
ОЧИСТВАЩ

Очистващ фиточай за извеждане на токси-
ните и излишната течност от организма.
Билковият турбо-чай ускорява процеса на от-
слабване и дарява лекота.
Сената избавя от излишъка от течности, оказва 
слабително действие.
Джинджифилът изгаря мазнините, а курилския 
чай помага за нормализацията на обмяната на 
веществата.

Активен състав: листа от сена, кора от зърнастец, 
курилски чай (храстовиден очиболец), джинджи-
фил, парченца от ябълка, цвят от лайка.

Опаковка: 30 филтър-пакетчета 403807

Да се запази стройната осанка е въз-
можно само чрез комплексен подход. 
Задължителни съставки на красивото 
тяло са физическата активност, правил-
ното хранене и натуралните вещества за 
нормализиране на обмяната. Програмата 
Body Compliment – това са идеално под-
брани хранителни добавки с насочено 
действие върху проблемите на излиш-
ното тегло, неравностите на кожата и из-
лишните сантиметри. Body Compliment 
ще ви помогне да постигнете желаните 
резултати в моделирането на фигурата.
Body Compliment е формулата на краси-
вото тяло!
За по-силен ефект използвайте заедно 
с антицелулитните козметични продукти 
от същата серия (вж. стр. 59).
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МЕГАВИТАМИНИ
ОБОГАТЕНИ ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ

2 ТАБЛЕТКИ СЪДЪРЖАТ:

Наименование Тегло % от адекватното 
дневно потребление

Витамин А 1,12 мг 124*
Витамин Р3 519МЕ 130*
Витамин Е 21,88 мг 146*
Витамин В, 1,62 мг 108*
Витамин В2 1,67 мг 93
Витамин В( 2,1 мг 105*
Витамин В12 3,5 м кг 118*
Витамин С 117 мг 130*
Никотинамид 16,55 мг 82,76
Фолиева киселина 552 м кг 138*
Пантотенова 
киселина 5,8 мг 116,4*

Биотин 133,5 мкг 267*
Мед 1,4 мг 143,6*
Йод 149 мкг 99,3
Желязо 19,4 мг 107,9*
Манган 1,15 мг 57,9
Селен 62,2 мкг 113*
Цинк 12 мг 100
Магнезий 144 мг 38,5
Калций 402 мг 40,2
* Не превишавайте препоръчителните денонощни 
норми.

По време на активни спортни занимания, човек се 
нуждае от повишено количество полезни вещества. 
Мощният, максимално пълен витаминно-минерален 
комплекс е създаден специално за поддържане на орга-
низма при високи физически натоварвания: 12 витами-
на и 8 минерала повишават неговата съпротивляемост, 
тонизират го и му дават сили.

Състав: калциев карбонат, витаминен премикс H33802/1 (A, D3, E, K1, C, B1, 
B2, B6, B12, никотинамид, фолиева киселина, пантотенова киселина, биотин), 
минерален премикс Customix Minerals (цинк, мед, йод, желязо, манган, се-
лен), магнезиев цитрат, витамин Е, фолиева киселина, хранителна добавка 
микрокристална целулоза (пълнител), хранителна добавка магнезиев сте-
арат (антислепващ агент), глазиращ агент и талк (антислепващ агент).

120 таблетки 500284

Препоръчано от 

професионалистите!
„Пия креатин в продължение на осем седми-
ци, след това правя едномесечна пауза. Такава 
схема за прием е подходяща както за начина-
ещи, така и за професионалисти.“

Олег Чен

Заслужил майстор на спорта на Русия, три-
кратен световен вицешампион, двукратен 
шам пион на Европа, многократен шампион 
на Русия по тежка атлетика, представител на 
бранда Siberian Super Natural Sport

БЪРЗОРАЗТВОРИМ КРЕАТИН
Курсовете за прием на креатин във вид 
на добавка позволяват да се подобрят ре-
зултатите – увеличава силата и издръжли-
востта. Колкото повече креатин в муску-
лите, толкова по-интензивни и ефективни 
ще са тренировките ти!
• Поддържа честотата на мускулните съ-

кращения на пикови нива на темпото и 
силата (увеличава силата и издръжли-
востта);

• Стимулира увеличението на мускулна-
та маса (в отделни случаи е възможна 
добавка на 2 кг за курс);

• Допринася за повишаването на секре-
цията на анаболните хормони (хормон 
на растежа, тестостерон);

• Намалява нивото на миостатина 
(хормоин, възпиращ растежа на 
мускулите).
Състав: креатин монохидрат.

40 порции по 5 г  500370

L-КАРНИТИН
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА
L-карнитинът участва в мастния обмен, повиша ва издръжли-
востта на организма при занимания с аеробни видове спорт (бя-
гане, плуване), нама лява увреждането на мускулите по време на 
фи зически упражнения и спомага за оптимизиране на процеси-
те на възстановяване на мускулната тъкан. Продуктът съдържа 
L-карнитин на све товноизвестната фирма Lonza в бързоусвоя-
ема форма, който започва да действа веднага след като попадне 
в организма.

2 капсули съдържат:
Наименование  Тегло, мг
L-карнитрин (чист) 726

Състав: L-карнитрин тартрат, L-карнитрин на Lonza Carnipure

120 капсули 500285



Програмата “Чистота – Енергия – Хармония” е уникална система за 
възстановяване здравето на всички органи и системи на човека на 
нивото на клетките, от които те са съставени. От научна гледна точка 
това е напълно оправдано, защото всяка болест започва със заболя-
ване на отделната клетка и чак след това обхваща целия орган. Това 
означава, че като въздействаме върху състоянието на клетките, ние 
въздействаме върху най-ранните причини за болестта.
За да защитим или възстановим здравето на клетката, ние трябва 
да знаем какви фактори могат да застрашават нормалната жизнена 
дейност и здравето на тази клетка. Независимо от многообразието 
на заболяванията при човека, в основата на всички клетъчни нару-
шения лежат три главни причини:

● първо, върху клетката могат да въздействат външни фактори 
(токсични вещества, попаднали от околната среда, метаболити и 
вредни продукти от обмяната), които замърсяват междуклетъч-
ното пространство, т.е. външната среда на клетката;

● второ, това е изтощаването на адаптационните ресурси на клет-
ките, т.е. намаляване на тяхната спо соб ност да се приспособяват 
и да се противопоставят на раз лични физични и химични фак-
тори. Нормално всяка клетка има много големи запаси издръж-
ливост, които й позволяват успешно да съществува в условията 
на постоянно променяща се околна среда. При намаляване на 
адаптационните ресурси неизбежно настъпва увреждане на 
клетките и се развива някаква болест;

● трето, това е нарушаването на вътреклетъчните процеси в ре-
зултат на недостиг на регулаторни биологично активни веще-
ства, които получаваме от храната. Това са преди всичко вита-
мини, витаминоподобни съединения, микроелементи и други 
хранителни вещества, които по време на цялата ни еволюция са 
постъпвали в организма и са регулирали много вътреклетъчни 
процеси.

Това са трите фундаментални причини, които са в основата на пове-
чето болести. И всеки от нас може да разбере и да се научи своевре-
менно да въздейства върху тези най-ранни нарушения на здравето, 
а следователно и върху цялото многообразие от заболявания, които 
могат с времето „да пораснат” от няколко общи корена. Именно от 
разбирането на тези предразполагащи фактори започва пътят към 
истинското здраве, което се създава от три основни елемента – чис-
тота на вътрешната среда, висока адаптационна енергия и хармо-
нично функциониране на клетките на нашия организъм.

Именно по този път – чрез очистване, възстановяване на адапта-
ционните ресурси и хармонизиране на клетъчните функции – хра-
нителните добавки на Корпорация “Сибирско здраве” водят към 
здравето. Тези основни принципи на лечение и профилактика на по-
вечето най-разпространени заболявания определят трите основни 
направления, в които се разработват и създават нашите продукти 
за здравето:
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● ЧИСТОТА 

ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА

ЧИСТОТА
ендоекологична корекция 

чрез хранителни добавки, които подпомагат очис-
тването на вътрешната среда на организма от шлаки, 

токсини и други вредни вещества

ЕНЕРГИЯ
адаптогенна корекция 

чрез хранителни добавки на основата на природни 
адаптогени от растителен и животински произход;

ХАРМОНИЯ
метаболитна корекция 

чрез хранителни добавки, попълващи недостига на 
основни биологично активни вещества и нормали-

зиращи баланса на жизнено важните вътреклетъчни 
процеси.

КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ

● ЕНЕРГИЯ 
● ХАРМОНИЯ 
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ПРОДУКТИ ЗА АКТИВЕН НАЧИН  
НА ЖИВОТ

МАСКУЛИН.  
YOHIMBE AND SIBERIAN MARAL ROOT
Комплекс с природен произход, значително повишаващ физическия, ин-
телектуалния и сексуалния потенциал на мъжете. Действието на расти-
телният комплекс е насочено към стимулиране на производството на 
тестостерон, увеличаване на сексуалното желание и повишаване на емо-
ционалните усещания по време на интимната близост и увеличаване на 
термогенезиса (изгарянето на мазнините). Той не само дава на мъжа нови 
възможности, независимо от възрастта, но и значително повишава резис-
тентността към различни инфекции и увеличава мускулната маса.

Състав: Екстракт йохимбе, екстракт елеутерокок, екстракт левзея.
60 капсули 500046

КОМПЛЕКС АМИНОКИСЕЛИНИ
ПОДДРЪРЖАНЕ НА МУСКУЛНИЯ РАСТЕЖ

Комплексът за интензивни тренировки съдъ ржа три вида аминокисели-
ни, крайно важни за анаболизма; лейцин, изолейцин и валин, в съотно-
шение 2:1:1. Това са вече раздробени елементи на протеина, така че ор-
ганизмът няма да му бъде необходимо да губи време и енер гия за тяхно-
то усвояване. ВСАА осигуряват на мускулите необходимите хранителни 
вещества, помагат им да се възстановяват по-бързо, за бавят процесите 
на катаболизма и отстраняват чувството на претренираност. Идеални са 
за защита на мускулите от разрушаване по време изгарящи мазнини тре-
нировки.

6 ТАБЛЕТКИ СЪДЪРЖАТ:

Наименование Тегло, мг
L-лейцин 2400 
L-изолейцин 1200 
L-валин 1200 

Състав: ВСАА (комплекс аминокиселини L-лейцин, L- изолейцин, L- ва лин), хра-
нителна добавка микрокристална целулоза (пълнител), храни телна добавка маг-
незиев стеарат (антислепващ агент).

120 таблетки 500277



ПОВИШАВАНЕ НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТТА, 
УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ СТРЕС  
И ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА 
ОРГАНИЗМА

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ОЧИСТВАНЕ

виж стр. 45
виж стр. 67

ENERGY BOX
ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС ЗА 
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РИТМИ

АДАПТОВИТ
КОМПЛЕКС ОТ РАСТИТЕЛНИ АДАПТОГЕНИ

СРЕБЪРЕН БАЛСАМ 
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС”

виж стр. 11

виж стр. 11

виж стр. 3

виж стр. 19

виж стр. 37

В нашия стремителен и конкурентен век повишаването на работоспо-
собността на организма и устойчивостта към стрес са главно условие за 
успеха във всички сфери на живота. Ако не успяваш, другите непремен-
но ще те изпреварят. Не случайно днес с голяма популярност се ползват 
т.нар. енерготоници – продукти със синтетичен или природен произход, 
които повишават умствената и физическата работоспособност.
Енерготониците могат да се разделят на две групи – бързодейства-
щи продукти с краткотраен ефект, и продукти с бавно разгръщащ се 
ефект, но много дълго действие. Първата група се представлява основ-
но от синтетични вещества, втората – от вещества с природен произ-
ход. Макар че в действителност истински енерготоници са само по-
следните, тъй като те действително увеличават количеството енер-
гия в организма, а не само я преразпределят, както това правят син-
тетичните енерготоници. Нещо повече, продължителната употреба на 
синтетични енергостимулатори може с времето да доведе до обратен 
ефект – до изтощаване на енергийните ресурси, тъй като те заместват 
естествените хормони, отговорни за образуването на енергия. При 
продължително приемане на такива продукти организмът намалява 
отделянето на тези хормони и човек става зависим от постъпването 
им от външни „заместители”. Получава се обратен ефект – количество-
то собствена енергия в организма се намалява! И ако човек престане 
да ги приема, в организма му задълго се развива енергодефицит, който 
се изразява в болезнена уморяемост.
Натуралните енерготоници от групата на растителните адаптогени 
действат по съвсем друг начин.
Те повишават количеството на ферментите, отговорни за осигуряване-
то на енергия. За синтезирането на тези ферменти е необходимо опре-
делено време, но пък след това организмът получава възможност да 
синтезира 1,5-2 пъти повече енергия. И дори и след прекратяване при-
ема на адатогените този ефект се съхранява още 1-2 месеца.
Един от пионерите в изучаването и използването на природните енер-
готоници за хората, работещи в екстремни условия, първоначално в 
СССР, а по-късно в Русия, са специалистите от Научно-иновационния 
център на Корпорация „Сибирско здраве” професор Ю. П. Гичев и про-
фесор О. Р.  Грек. В резултат на продължителни изпитания сред военни, 
хора, работещи при вредни условия или на смени се роди рецептата 
за адаптогенния фиточай, със специални витаминни и антиоксидантни 
комплекси, и т.н..
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ШЕДИТЕ НОЙР (ВЪЛШЕБЕН СЪН)
СЕДАТИВЕН ФИТОЧАЙ

КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ

CoreNRG

УНИВЕРСАЛЕН ИМУНОБУСТЕР
виж стр. 1213

ОСНОВНИ ФАКТОРИ НА РИСКА
Повишеното артериално налягане е изключително раз-
пространено сред съвременното градско население. Този фактор 
е водеща причина за развитие на тежки сърдечно-съдови услож-
нения  и преди всичко инсулт. А между дру гото, основните причи-
ни за повишено кръвно на лягане и исхемична болест на сърцето 
са свързани с начина на живот и могат да бъдат лесно отстранени.
Излишна сол в хранителните продукти. Солта води до за-
държане на течност в организма  и пре дизвиква спазъм на кръ-
во носните съдове, което увеличава обема на кръвта в съдовете. 
Тези два фактора предизвикват по ви шение на артериалното на-
лягане. Затова не трябва да се употребява повече от 2-3 грама сол 
на ден (1/2 чаена лъжичка).
Пушене. Всяка изпушена цигара води до краткотраен спазъм на 
кръвоносните съдове и повишение на ар те ри ал ното налягане.
Хиподинамия. При нетренирания човек кръвоносните съдове 
отговорят на всякакво физическо натоварване със спазъм. При 
правилни тренировки кръвоносните съдове, обратно, се разши-
ряват и този ефект се запазва дълго време.
Наднормено тегло. При затлъстяване нашите мускули тряб ва да 
работят по-интензивно, за да се справят с из лишния товар. Ето за-
що е необходимо към тях да постъпва допълнително количест-
во кръв. Затова сърцето започва да работи по-интензивно и из-
тласква кръвта под по-голямо, отколкото е нормално, налягане. 
Това става и при здравите спортисти, обаче ако при спортистите 
натоварванията се сменят с продължителна почив ка, то при хо-
рата с наднормено тегло това натоварване действа от сутрин до 
вечер.
Силни алкохолни напитки. Алкохолните напитки в дневна доза 
над 50 мл чист спирт дразнят сърцето,  повишават натоварването 
на черния дроб, предизвикват спазъм на кръвоносните съдове и 
като следствие повишават артериалното налягане.
Стрес. Известно е, че всякакви конфликтни ситуации пре диз -
викват изливане на хормоните на стреса, които повишават ар-
териалното налягане. Но ако в природата това е оправдано, защо-
то е необходимо за спасяване от опасност, то за нас при липсата 
на адекватен двигателен отговор това води до нарастване на сър-
дечно-съдовия риск.

ПРОФИЛАКТИКА НА 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ 
НАРУШЕНИЯ

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ОЧИСТВАНЕ

АКТИВИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ФИБРИ
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ТЕТРАРДИОЛ
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ТРИМЕГАВИТАЛ
СИБИРСКИ ЛЕН И ОМЕГА-3

виж стр. 24

ФИТОЧАЙ „ШАНГА ЗУРХЕН” - СЪРДЕЧЕН
виж стр. 37

СИНХРОВИТАЛ ІІІ
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СЪРЦЕТО

виж стр. 23

ЕЛЕМВИТАЛ Mg
виж стр. 27

виж стр. 45
виж стр. 67

КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ

ЛИМФОСАН C BALANCE
С ЕКСТРАКТИ ОТ ЗЕЛЕН ЧАЙ И ГЛОГ

виж стр. 16



Японските и английските лекари независимо едни от други са 
стигнали до извода, че в последно време съществено се е увели-
чил броят на хората на възраст 20-35 години, които се оплакват от 
неспособност да запомнят своите планове, задължения, маршру-
ти и дори просто да повторят прочетеното. Тази разсеяност меди-
ците еднозначно свързват с разпространението на клетъчните те-
лефони, електронните органайзери и компютрите. Прехвърляйки 
“задължението” да се запомня всичко на организационната техни-
ка, хората отвикват да тренират своята памет. Нещо повече, тъй 
като паметта на електронните устройства практически е безгра-
нична, много хора губят най-важната аналитична способност на 
човешката памет, а именно умението да оценяват кои сведения 
действително са нужни и без кое могат да минат. Това също не ук-
репва паметта.
Друг аспект, обясняващ понижаването на способността на човека 
да запомня, е възрастта. Много учени смятат, че намаляването на 
паметта, както и общото стареене на организма, започва още от 
20 години. Наистина, скоростта на намаляване на паметта с въз-
растта не се променя, тя е еднаква при млади и стари. Тези данни 
са получени от психолозите от института за социални изследва-
ния към Мичиганския университет, изследвали повече от 350 чо-
века на възраст от 20 до 90 години.
Работата е там, че след половото съзряване клетките на мозъка 
започват да работят по-малко ефективно, в тях се синтезират по-
малко биологично активни вещества, отколкото в юношеската 
възраст. При младите хора тези нарушения се забелязват слабо и 
се проявяват само с периодично забравяне на телефонни номера 
и имена. Обаче с възрастта те стават по-изразени и често повта-
рящи се.
Днес сериозен проблем е разпространението на нарушения на 
мозъчното кръвообращение, включително до развитието на ин-
султ. За профилактика и намаляване на риска от развитие на тези 
състояния в Корпорация „Сибирско здраве“ са разработени реди-
ца хранителни добавки.

ПОДОБРЯВАНЕ НА МОЗЪЧНАТА 
ДЕЙНОСТ И МОЗЪЧНОТО 
КРЪВООБРАЩЕНИЕ

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ОЧИСТВАНЕ
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ЗЛАТЕН БАЛСАМ 
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС”
НЕВРОПРОТЕКТИВЕН

ТРИМЕГАВИТАЛ - СИБИРСКИ 
ЛЕН И ОМЕГА-3

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН 
МАГНЕЗИЙ

ФИТОЧАЙ „ШЕДИТЕ НОЙР”
СЕДАТИВЕН

СИНХРОВИТАЛ ІІ
ХРОНОБИОЛОГИЧНА  ЗАЩИТА НА МО-
ЗЪЧНИТЕ  КЛЕТКИ
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IQ BOX
IQ-СТИМУЛАТОР, КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 
КИСЕЛИНИ виж стр. 10

КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ

ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ХРАНОСМИЛАНЕТО И 
ПРОФИЛАКТИКА  
НА СТОМАШНО-ЧРЕВНИ 
РАЗСТРОЙСТВА

В дебелите черва на човека се намират огромно количество бак-
терии – 10 пъти повече от общото количество на клетките в нашия 
организъм. Главната им функция е вторично храносмилане, тоест 
смилане на онези остатъци от храната, които не са били усвоени в 
стомаха и червата на човека. В знак на благодарност за “храната и 
дома” чревните бактерии ни снабдяват с много незаменими веще-
ства: витамини, аминокиселини, органични киселини.
Тъй като нашите прадеди са се хранели предимно с растителна 
храна, чревните бактерии също са свикнали към вегетарианска 
диета. Главна храна за добрите към нас чревни бактерии (бифидо- 
и лактобактериите) са не смилаемите въглехидрати на растенията 
(растителните влакна). Когато започнем да наблягаме на месото, в 
червата ни започва натрупване на несмлени остатъци от белтък, 
които провокират бурно нарастване на гнилостните бактерии. Те 
са наречени така, защото в процеса на разлагане на белтъчини-
те отделят огромно количество токсични и зловонни вещества. А 
приятелската чревна флора, като не получава от нас обичайната 
храна, при това в условия на постоянно гниене, започва да загива. 
За това спомагат и консервантите, добавяни в месните продукти и 
представляващи всъщност антибиотици. Именно това е дисбакте-
риоза на червата.
Периодичното преминаване към вегетарианско хранене забе-
лежимо променя състава на субстрата в дебелите черва. Вместо 
гниене на несмлените белтъци, преобладава ферментацията на 
несмилаемите растителни влакна, която води до възстановяване 
на приятелската микрофлора на червата. Подхранвайте от вре-
ме на време с вегетарианска храна, богата на хранителни влак-
на, микрофлората на своите черва и те ще ви се отблагодарят 
стократно. Освен това Корпорация „Сибирско здраве“ предлага 
редица оригинални продукти, които помагат за отстраняване на 
проблемите.

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ОЧИСТВАНЕ
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ЛИМФОСАН БАЗОВ
УНИВЕРСАЛЕН ОЧИСТВАЩ ФИТОСОРБЕНТ

виж стр. 15

ЛИМФОСАН Е
УНИВЕРСАЛЕН ОЧИСТВАЩ ФИТОСОРБЕНТ

виж стр. 15

АХАТОВ БАЛСАМ 
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС”

ФИТОЧАЙ „СЕБЕР НУУР”

 (ЧИСТО ЕЗЕРО) 
ОЧИСТВАЩ

КУРИЛСКИ ЧАЙ
ОЧИСТВАЩ
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виж стр. 38

виж стр. 38
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ЕЛБИФИД
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ТРИХЕЛМ
ТРИФАЗНА АНТИПАРАЗИТНА ПРОГРАМА

виж стр. 89
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Едно ново изследване показа, че за мъжете, които пушат по една 
кутия цигари на ден, рискът да станат импотентни е с 40% по-го-
лям от този при непушачите. Изследователите са анкетирали по-
вече от 8 хиляди австралийски мъже на възраст от 16 до 59 го-
дини и са установили, че почти всеки десети изпитва проблеми с 
ерекцията. Учените са установили, че за мъжете, пушещи 20 цига-
ри на ден, вероятността да станат импотентни е по-голяма с 24% в 
сравнение с непушачите. За тези, които пушат повече от 20 цигари 
ежедневно, тази цифра нараства до 39%.
Много мъже не си представят живота без парче добре изпечено 
месо. А между другото при печенето на месото се образуват веще-
ства, способни да предизвикат развитие на злокачествени тумори 
в простатната жлеза. До такива изводи са стигнали американски 
изследователи от университета “Джон Хопкинс” в резултат на из-
следвания с лабораторни мишки. Според учените получените от 
тях експериментални потвърждения на канцерогенните свойства 
на препеченото месо са способни да обяснят високата честота на 
ракови заболявания на простатната жлеза при хора, употребява-
щи в храната си голямо количество месо. Канцерогенните свой-
ства на веществото с название 1-метил-6-фенилимидазо-[4,5b]-
пиридин, об ра зувано при печенето на месо, са добре известни на 
учените. По-рано е било установено, че това съединение е спо-
собно да предизвика при опитните гризачи рак на млечната жле-
за и рак на червата. При следващото изследване на вътрешните 
органи на опитните животни са били открити многобройни гене-
тични мутации в клетките на простатната жлеза. По думите на уче-
ните, резултатите от проведения от тях опит доказват, че това кан-
церогенно вещество, образувано при високотемпературна обра-
ботка на месото, спомага за развитие, растеж и разпространение 
на злокачествени тумори в простатната жлеза.

ПРОФИЛАКТИКА НА 
РАЗСТРОЙСТВА, ХАРАКТЕРНИ 
ЗА МЪЖЕТЕ

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ОЧИСТВАНЕ

ЛИМФОСАН БАЗОВ
УНИВЕРСАЛЕН ОЧИСТВАЩ ФИТОСОРБЕНТ

АДАПТОВИТ
КОМПЛЕКС ОТ РАСТИТЕЛНИ АДАПТОГЕНИ

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН ЦИНК
ЦИНК - МИНЕРАЛЪТ НА ПРИРОДНАТА СИЛА

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН 
СЕЛЕН
СЕЛЕН - МИНЕРАЛЪТ НА ПРИРОДНАТА МЛАДОСТ
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ENERGY BOX
ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС

Първите сериозни изследвания за защитното действие на фито-
естрогените при жени с климактерични нарушения са проведени 
в края на 70-те години на миналия век. А в началото на 90-те годи-
ни сред учените от западните страни вече е било утвърдено мне-
нието, че фитоестрогените са единственото ефективно природно 
средство за профилактика на ранния климакс и климактерични-
те нарушения., включително и за такива тежки проблеми като ос-
теопорозата, сърдечно-съдовите заболявания и онкологичния 
риск. 
Корпорация „Сибирско здраве” е пионер в областта на разработ-
ването и популяризирането на продукти на основата на фито-
естрогени в страните от бившия СССР. Първите сериозни научни 
обзори, посветени на профилактичния ефект на фитоестрогените, 
бяха написани още през 1997 г. от водещи специалисти от Научно-
иновационния център на Корпорация „Сибирско здраве” Ю.П. и 
Ю. Ю. Гичеви. А през 1999 г. под ръководството на професор С. 
Н. Удинцев от Научно-иновационния център вече беше създаден 
първият руски продукт на основата на фитоестрогени „ПолиБион”, 
който и досега се ползва с голяма популярност във вид на по-къс-
ната си модификация „Лимфосан-Ж (обогатен)”.
През 2007 г. учените от Корпорация „Сибирско здраве”, използвай-
ки възможностите на своето ново производство, отново изпрева-
риха колегите си, създавайки абсолютно иновационен продукт на 
основата на фитоестрогени. Това беше универсалният продукт от 
ново поколение, който е предназначен за намаляване на риска 
от развитие на различни усложнения по време на менопаузата 
„Хронолонг”. Негова главна особеност е наличието в състава му на 
100-процентов гинестеин, който е най-ефективен от всички при-
родни фитоестрогени. Получаването му от природни източници 
е много трудно и стана възможно само благодарение на патенто-
ваната нова технология. Днес в Русия няма аналогични продукти, 
което прави „Хронолонг” уникален препарат против стареенето.

ПРОФИЛАКТИКА НА 
РАЗСТРОЙСТВА, 
ХАРАКТЕРНИ ЗА ЖЕНИТЕ

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА 
КЛЕТЪЧНО ОЧИСТВАНЕ
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ХРОНОЛОНГ
КОМПЛЕКС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖЕНСКОТО 
ЗДРАВЕ

МАЛАХИТОВ БАЛСАМ  
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС”
ЖЕНСКИ

ФИТОЧАЙ „САГААН ХАРААСГАЙ”
ЖЕНСКИ

виж стр. 18

виж стр. 30

виж стр. 38

виж стр. 20

ESSENTIALS - ВИТАМИНИ 
НА КРАСОТАТА

виж стр. 33

виж стр. 45
виж стр. 67
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ГОРХОН ВЕНОТОНИК
С РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД



През последните десетилетия се регистрира значителен ръст на 
хроничните заболявания на черния дроб, които са свързани не 
само с вирусни инфекции, но и с нарасналото замърсяване на 
околната среда с химически токсични за организма вещества, с 
ръста на потребление на алкохол и силно действащи фармаколо-
гични препарати. 
За намаляване на риска от развитие на заболявания на черния 
дроб, жлъчката и задстомашната жлеза и оптимизиране на техни-
те функции и дейност в Корпорация „Сибирско здраве“ бяха раз-
работени няколко комплексни продукта, които влизат в тази про-
грама.

ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ФУНКЦИОНАЛНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ, 
ЖЛЪЧКООТДЕЛЯНЕТО И 
ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА
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ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ОЧИСТВАНЕ

ЛИМФОСАН БАЗОВ
УНИВЕРСАЛЕН ОЧИСТВАЩ ФИТОСОРБЕНТ

виж стр. 15

СИНХРОВИТАЛ ІV
виж стр. 24

ФИТОЧАЙ „АМИНАЙ ЕМ”

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН СЕЛЕН
СЕЛЕН - МИНЕРАЛЪТ НА ПРИРОДНАТА МЛАДОСТ

виж стр. 37

виж стр. 26

виж стр. 45
виж стр. 67
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ЛИМФОСАН Г / L VITALITY
С РАСТИТЕЛЕН ПЕКТИН

виж стр. 16

Когато се разболеем от грип или друго простудно заболяване, 
ние често обвиняваме за лошото си самочувствие високата тем-
пература и се стремим да я понижим по всякакъв начин.
Трябва ли обаче да правим това и защо в края на краищата 
всяка инфекция предизвиква повишение на температурата?
Повечето авторитетни специалисти смятат, че в условията на по-
вишена температура значително се увеличава активността на 
имунитета, което е необходимо за ефективна борба с инфекци-
ята. Експериментите показват, че клетките на имунната система 
при висока температура убиват вирусите и бактериите много 
по-бързо. Така, едни от най-важните клетки на имунната систе-
ма, Т-лимфоцитите, работят най-добре при температура 39,5ºС. 
Затова запомнете: повишаването на температурата до 38-39 гра-
дуса свидетелства за здрава реакция на организма срещу инфек-
цията и не носи никаква вреда на възрастния човек.
Трябва ли да се сваля температурата?
Към приемане на понижаващи температурата препарати трябва 
да се прибягва само тогава, когато тя се повишава над 39,5-40 гра-
дуса. В противен случай вие доброволно понижавате активността 
на имунитета и защитните реакции на организма и спомагате за 
формирането на продължителен, а понякога и хроничен инфек-
циозен процес. 
Изброените в тази програма продукти могат да бъдат използвани 
за профилактика и намаляване на риска от простудни и вирусни 
заболявания.

УКРЕПВАНЕ НА ИМУНИТЕТА 
И ПРОФИЛАКТИКА НА 
ПРОСТУДНИ И ГРИПНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 
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ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ОЧИСТВАНЕ

АДАПТОВИТ
КОМПЛЕКС ОТ РАСТИТЕЛНИ АДАПТОГЕНИ

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН ЦИНК
ЦИНК - МИНЕРАЛЪТ НА ПРИРОДНАТА СИЛА

виж стр. 11

виж стр. 27

СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА 
ИМУННАТА СИСТЕМА

СРЕБЪРЕН БАЛСАМ 
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС”

виж стр. 19

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО
виж стр. 3

виж стр. 25

виж стр. 45
виж стр. 67

КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ

МЕГАВИТАМИНИ
виж стр. 41

CoreNRG

УНИВЕРСАЛЕН ИМУНОБУСТЕР
виж стр. 1213

ИВАН ЧАЙ И ТАВОЛГА
виж стр. 34



Всеки от нас е попадал в ситуации, когато по някакви причини сме би-
ли принудени да забавим отиването до тоалетната. Възниква въпросът: 
колко дълго можем да задържаме урината и с какво ни заплашва това? 
Задържането на урина в пикочния мехур крие още редица неприятности.
Първо, това провокира развитие на възпалителни процеси в пикочния 
мехур, а с връщането на урината инфекцията може да попадне и в бъ-
бреците.
Второ, това повишава риска от образуване на камъни както в пикочния 
мехур, така и в бъбреците.
Трето, застоят на урина може също така да предизвика притискане на 
простатната жлеза, а това води до простатит. Накрая, ако урината се за-
държа редовно, това ще доведе до разтягане на пикочния мехур, негови-
те стени ще загубят еластичността си и той няма да може да се изпразва 
напълно. Ще добавим също, че според много изследователи навикът да 
се задържа урината продължително време може да доведе и до развитие 
на рак на пикочния мехур.

ПРОФИЛАКТИКА НА 
НАРУШЕНИЯ НА ПИКОЧО-
ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА
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ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА 
КЛЕТЪЧНО ОЧИСТВАНЕ

СРЕБЪРЕН БАЛСАМ 
„СИБИРСКИ ПРОПОЛИС”

виж стр. 19

ESSENTIALS - МЕЧО 
ГРОЗДЕ И БОРОВИНКА

виж стр. 34

ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН ЦИНК
ЦИНК - МИНЕРАЛЪТ НА ПРИРОДНАТА СИЛА

ФИТОЧАЙ „СЕБЕР НУУР”
ОЧИСТВАЩ

виж стр. 27

виж стр. 38

виж стр. 45
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Международната диабетична федерация признава, че развитието на най-
разпространената форма на диабет, а именно инсулинонезависимия за-
харен диабет, може да се върне обратно в начален стадий дори при на-
личие на генетична предразположеност. И това може да се направи не в 
далечното неясно бъдеще, а още днес, при това не с помощта на скъпи 
лекарства, а с използването на общодостъпна оздравителна програма. 
Главна роля в тази програма играят не толкова задължителните диетични 
ограничения, колкото дозираните физически натоварвания. Проблемът 
е в това, че при инсулинонезависимия захарен диабет нарушенията във 
въглехидратната обмяна са непосредствено свързани с дефицита на фи-
зическа активност при съвременния човек. В действителност глюкозата 
е нужна на човека и животните преди всичко за работата на мускулите, 
които поглъщат до 80% от цялата енергия, образувана от глюкозата. Ако 
мускулите работят активно, в тях се синтезират голямо количество ре-
цептори (т.е. “входни врати”) за бързото усвояване на глюкозата. Затова 
при спортистите, въпреки обилното хранене, нивото на захар в кръвта 
никога не надвишава нормата – всичката глюкоза отива бързо в муску-
лите. Обратно, при недостатъчно подвижните хора мускулите атрофират 
и заедно с това радикално се съкращава количеството на мускулните ре-
цептори за глюкозата. Вследствие на това в кръвта остава голямо количе-
ство неусвоена глюкоза. За да се справи с тази опасност, организмът за-
почва да синтезира прекомерно количество инсулин, който насилствено 
“наблъсква” излишната глюкоза в клетките. Истината е, че плащаме твър-
де висока цена за това мнимо благополучие, тъй като високото ниво на 
инсулина стимулира стремителното развитие на атеросклероза. Нещо 
повече, след няколко години способностите на организма да изработ-
ва огромно количество инсулин необратимо намаляват и в организма се 
развива дефицит на този хормон. От този момент захарният диабет пре-
минава в своята най-тежка форма.
Но ако болният в най-ранните стадии на инсулинонезависимия захарен 
диабет започне да включва в своя режим известни диетични ограниче-
ния и редица биологично активни вещества, подпомагащи нормализи-
рането на захарния обмен, а също и спортни натоварвания, той рязко 
увеличава количеството на мускулните рецептори. В резултат всичката 
излишна глюкоза преминава през ситото на многобройните рецепто-
ри в мускулите и нивото на захарта се нормализира по естествен начин. 
Веднага след това се снижава повишеното ниво на инсулина и, като след-
ствие, високият риск от атеросклероза и сърдечно-съдови усложнения. 

ПРОФИЛАКТИКА НА 
НАРУШЕНИЯ  
ВЪВ ВЪГЛЕХИДРАТНАТА 
ОБМЯНА
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ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ОЧИСТВАНЕ

ПИК (ПРИРОДЕН ИНУЛИНОВ КОНЦЕНТРАТ)
ИЗТОЧНИК НА ФРУКТООЛИГОЗАХАРИДИ

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА. ФОРМУЛА 3 (СОЛО)

АДАПТОВИТ
ЕНЕРГОМОДУЛИРАЩ КОМПЛЕКС 
С ФИТОАДАПТОГЕНИ

ХРОМЛИПАЗА
АКТИВАТОР НА ЕНЕРГИЯ

ХУБАД САЙ 
ПЕРЛЕН ЧАЙ

ТРИМЕГАВИТАЛ - СИБИРСКИ 
ЛЕН И ОМЕГА-3

виж стр. 23

виж стр. 28

виж стр. 11

виж стр. 17

виж стр. 39

виж стр. 37

виж стр. 45
виж стр. 67

КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ



Всеки от нас навярно е слушал такива, не съвсем правилни от 
гледна точка на медицината, изрази, като „отлагане на соли в ста-
вите”. Този израз не е съвсем правилен, защото соли в класиче-
ското схващане се отлагат в ставите само при едно заболяване – 
подаграта. При прекомерна употреба на месо и генетично пред-
разположение солите на пикочната киселина (продукт от разпа-
дането на месните белтъчини) започват да се отлагат в ставите, 
предизвиквайки възпалението им, а след това и увреждането им.
Но нашите стави страдат доста по-често от отлагането на соли на 
калция, или, изразявайки се правилно, от втвърдяване на ставния 
хрущял. Това става често предимно заради нарушения на обмя-
ната на веществата, а и заради излишно натоварване на стави-
те. Такова натоварване има, разбира се, при усилено спортува-
не, но по-често съвременният човек страда от излишното си те-
гло. Огромната телесна маса натиска ставите, сгъва ги и травмира 
ставния хрущял. В отговор на това те започват да се „вкостяват”, за 
да могат някак да се справят с повишеното налягане. Като краен 
резултат ставите губят своята еластичност и се появяват ставните 
болки.
За да се избегне т. нар. отлагане на соли, трябва да се придържаме 
към няколко прости правила:

1. Да се намали количеството приемано месо, за да се намали 
рискът от отлагане на солите на пикочната киселина в стави-
те.

2. Да се намали телесното тегло и да не се злоупотребява с 
вдигането и пренасянето на тежести.

3. Да се пречиства питейната вода със специални филтри, от-
страняващи излишните соли на калция. Това е особено не-
обходимо в зоните с повишена твърдост на водата.

Освен това предлагаме и комплексна програма, която включва 
различни продукти.

ПРОФИЛАКТИКА НА 
ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  
НА СТАВИТЕ,  
ОСТЕОХОНДРОЗА   
И ОСТЕОПОРОЗА
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ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕН КАЛЦИЙ
КАЛЦИЙ – МИНЕРАЛ НА ПРИРОДНАТА УСТОЙЧИВОСТ

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ОЧИСТВАНЕ

СИНХРОВИТАЛ VІ
СРЕДСТВО ЗА ХРОНОБИОЛОГИЧНА КОРЕ-
КЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА СТАВИТЕ

„УИДЕ ХЕН” („КОРЕН”)
УНИКАЛЕН БАЛСАМ С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

ФИТОЧАЙ “УЯН НОМО”
СТАВЕН

ЖИВОКОСТ
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БАЛСАМ ЗА КОСТИ И СТАВИ
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С КАЛЦИЙ
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ТРИМЕГАВИТАЛ СИБИРСКИ ЛЕН 
И ОМЕГА-3

АДАПТОВИТ
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ЗЛАТЕН БАЛСАМ  „СИБИРСКИ ПРОПОЛИС”
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НА ЗРЕНИЕТО

виж стр. 23
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ЗАЕКСАНТИН
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КАРОТИН

виж стр. 25
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО  
И ПРОФИЛАКТИКА  
НА ОЧНИ БОЛЕСТИ
Колкото е по-ярка вашата трапеза, толкова е по-ярко вашето зрение.
Постарайте се да си спомните какво ядохте днес, вчера, онзи ден... 
Спомнихте ли си? А сега кажете какви цветове преобладават във 
вашето меню. Ако в паметта ви не изплува нищо ярко, това може 
да означава, че или вие се храните само с хляб, картофи и месо, 
или толкова ви е отслабнало зрението, че вече зле различавате 
цветовете. Впрочем и едното, и другото могат да се окажат двете 
страни на един медал.
За разлика от животинските продукти, растителната храна има 
стотици най-различни цветове и оттенъци. Растителните пигмен-
ти могат да й придават зелен, жълт, червен, син, виолетов, оран-
жев и други цветове. Както са установили учените, тези пигменти 
изпълняват не само естетическа функция, но играят жизнено ва-
жна роля в работата на много органи на човека. И един от главни-
те потребители на растителните пигменти са нашите очи. За до-
бро зрение на нашата трапеза трябва да има зелени, оранжеви, 
жълти и виолетови продукти, защото те са източници на най-ва-
жните растителни пигменти – бета-каротин, лутеин, зеаксантин и 
антоциани.
Бета-каротин. Този ярко оранжев пигмент, на който са богати 
морковите, доматите, сладките чушки, кайсиите, зелената салата, 
магданозът, шипката, служи като главен източник на ретинол, кой-
то влиза в състава на зрителния пигмент родопсин. С помощта на 
родопсина нашите очи преобразуват светлинните сигнали в нерв-
ни импулси. При недостиг на ретинол нашето зрение рязко спада, 
особено през нощта.
Лутеин и зеаксантин. Тези жълти пигменти, на които са богати 
царевицата, чушките, зелето, спанакът, портокалите, гроздето, 
са най-добрият защитник на очите от катаракта (затъмнение на 
кристалина) и възрастова дегенерация на ретината на окото. Тези 
два пигмента постъпват от храната директно в ретината и криста-
лина и изпълняват ролята на светлинни филтри, които поглъщат 
ултравиолетовите лъчи, които са главен виновник за развитието 
на катаракта и за стареенето на ретината на окото.
Антоциани. Тези пигменти имат ярко виолетов цвят и именно 
те придават характерния цвят на черната боровинка, синята бо-
ровинка, френското грозде, черешата, цвеклото, патладжаните. 
Антоцианите укрепват кръвоносните съдове на ретината, препят-
стват развитието на тромбоза и с това подобряват храненето на 
окото.
Тези важни биологично активни вещества влизат и в състава на 
нашите продукти, които ви предлагаме в тази комплексна програ-
ма.
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ЛИНИЯТА ОБЩОУКРЕПВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕЦА „ВИТАМАМА” – ТОВА СА ПОЗНАТИТЕ 
И ОБИЧАНИ ОТ ВСИЧКИ ДЕЦА ВКУСНИ ДРАЖЕТА И СИРОПИ, ОБОГАТЕНИ С ВИТАМИНИ, 
МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА, АМИНОКИСЕЛИНИ И ЕКСТРАКТИ ОТ ЦЕЛЕБНИ РАСТЕНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМИ ЗА ПЪЛНОЦЕННИЯ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИЯ ОРГАНИЗЪМ. ЛИНИЯТА Е 
РАЗШИРЕНА С КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 МАСТНИ КИСЕЛИНИ.

ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ЛИНИЯТА „ВИТАМАМА” СЕ ИЗПОЛЗВАТ АВТОРСКИ 
ПРОВЕРЕНИ РЕЦЕПТИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИРОДНИ, НАПЪЛНО БЕЗОПАСНИ И С НАЙ-
МЕКО ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА ДА БЪДАТ 
ПРЕПОРЪЧВАНИ ЗА ДЕЦА ОЩЕ ОТ НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ.

СИРОП ЗА УКРЕПВАНЕ  
НА ИМУНИТЕТА
НАТУРАЛЕН РАСТИТЕЛЕН БАЛСАМ
Антипростудният сироп „Вита Мама” е жива 
сила от плодове и лекарствени растения, необ-
ходими за здравето на всеки възрастен и дете. 
Сиропът е създаден на основата на натурални 
екстракти и сок от пло дове, не съдържа изкуст-
вени кон сер ванти и оцветители.
Препоръчва се като общоукрепващо средство и 
източник на натурални ви та мини за повишава-
не защитните сили на организма и имунитета и 
профилактика на простудни инфекции.

Състав: концентриран вишнев или ябълков сок, 
фруктоза, стрък ехинацея, стрък мащерка, плод 
шипка, захар на пясък, листа от малина, листа под
бел.

 500095

Продукт за деца 
над 3 години

ДРАЖЕ «ВИТАМИНКА» 
11 ОСНОВНИ ВИТАМИНА ЗА ЗДРАВ РАСТЕЖ
Вкусното натурално драже съдържа 11 основни 
витамини за пълноценния растеж и развитие 
на детето. Съставът допълнително е обогатен 
с плодове от шипка – природен стимулатор на 
имунитета.
Продуктът е предназначен за деца над 3 годи-
ни.

Активен състав: пудра захар, сухо мляко пълно-
маслено, топинамбур стерилен, захарни гранулки, 
захар на пясък, чиста вода, глюкозен сироп, плод 
шипки, витаминен премикс (А, Е, С, D3, K1, В1, В2, 
В3, В6, B12, фолиева и пантотенова киселини, био-
тин), екстракт от репей, гланц.

Опаковка: 100 г.  500163

ТОПИВИШКА
ЗА СИЛЕН ИМУНИТЕТ 
Идеално средство за профилактика на вирусни 
инфекции с топинамбур и екстракт от репей, 
съдържа 46 мг чист инулин на 100 г продукт, а 
също така витамин С. Укрепва имунитета, сти-
мулира развитието на полезната микрофлора 
на детето и подобрява минералната обмяна в 
костната тъкан. Приятният сладък вкус и форма 
не оставят равнодушно нито едно дете! „Топи-
вишка“ – удоволствие и полза за Вашето дете 
от самата природа.

Активен състав: захарна пудра, захарен сироп (за-
хар на кристали, петмез, вода), мляко сухо пълно-
маслено, топинамбур, какао на прах, захарни гра-
нулки, екстракт от репей, аскорбинова киселина, 
гланц.

Опаковка: 150 г. 500120

Продукт за деца 
над 3 години

Продукт за деца 
над 3 години

3+ 3+ 3+

«ЗЛАТНА РИБКА»:
ОМЕГА-ПОЛЗА
ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!
ЧИСТ СЪСТАВ

Концентрат от етилови естери на
полиненаситени мастни киселини — ви-
сокопречистени суровини
с фармацевтично качество, стан-
дартизирано по съдържание на
омега-3 киселини (DSM Nutritional).

БЕЗ НЕПРИЯТНА МИРИЗМА

При производството на продукта се из-
ползва технология less fish smell, намаля-
ваща миризмата на риба.

УДОБЕН ФОРМАТ:
КАПСУЛИ-РИБКИ

Ако за детето е трудно да преглътне ця-
лата рибка, можете лесно да отворите ме-
ката желатинова капсула и да смесите съ-
държанието й с храната. 3+

ЗЛАТНА РИБКА
КОМПЛЕКС ОТ ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ 
ЗА ДЕЦА
Омега-3 киселините и витамините, съ-
държащи се в златните капсули-риб-
ки са необходими за хармоничното 
развитие на детето. Те способстват за 
правилното формиране на ретината, 
укрепването на паметта, пълноцен-
ното развитие на нервната и сърдеч-
но-съдовата системи. Оригиналната 
форма на капсулите позволява да се 
дозира съдържимото и да се добавя 
в храната, надеждно защитава проду-
кта от окисляване.

Основна формула: витамин А; вита-
мин Е; ленено масло; 75%ов концентрат 
от етилови естери на полиненаситени 
мастни киселини омега3; витамин D.

Опаковка: 90 капсули 500126

ПРОДУКТИ ЗА ДЕЦА ПРОДУКТИ ЗА ДЕЦА
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ВИТАМАМА BABY 
ДЕТСКИ БАЛСАМ ЗА КЪПАНЕ С ВОДА ОТ 
ЛАЙКА
Билковият балсам с етерични масла от лайка и 
лавандула деликатно се грижи за нежната кожа 
на малчугана, предпазвайки я от изсушаване.
Този балсам е създаден, за да стане къпането 
на детето още по-приятно!  
Хвойновата, лайковата и боровата вода оказ-
ват меко антисептично и противовъзпалително 
действие. Етеричните масла от лайка и лаван-
дула успокояват кожата, премахват раздразне-
нията и сърбежа, настройват малчугана за спо-
коен сън. Концентрираната формула позволява 
балсамът да се изразходва икономично: само 
3-4 натискания на дозатора за една ваничка! 
200 мл 404241

ВИТАМАМА BABY 
ДЕТСКИ КРЕМ С ВОДА ОТ ЛАЙКА
Детският крем с пантенол нежно хидратира 
кожата на Вашия малчуган. 
Етеричното масло от лайка премахва раздраз-
ненията на кожата и облекчава състоянието 
при утикария, диатеза и ухапвания от насеко-
ми, а екстрактът от цветове на арника способ-
ства за разнасянето на синини и зарастването 
на малки ранички. Етеричното масло от лаван-
дула оказва благотворно действие на общото 
състояние на малчугана, като го успокоява и 
премахва безпокойството.
Идеално подхожда за сухата и чувствителна 
детска кожа: омекотява, подхранва, защитава 
липидния слой.

200 мл 404240

ВИТАМАМА BABY 
ДЕТСКИ САПУН-ПЯНА С ВОДА ОТ ЛАЙКА
Почистващият сапун-пяна на основа на лайко-
ва и борова вода деликатно се грижи за неж-
ната кожа на вашия малчуган.
Истинската природа твори чудеса! 
Нежният хипоалергенен сапун-пяна на основа 
на лайкова и борова вода деликатно почиства 
чувствителната кожа на малчугана, като я съх-
ранява мека и хидратирана. 
Маслата от лайка и лавандула предпазват от 
появата на сухота и раздразнения на кожата, 
включително от използването на памперси. 
Размеква коричките на кожата на главата, спо-
собства за тяхното деликатно и безболезнено 
премахване и напълно се отмива с вода.

250 мл 404242

0+0+ 0+

ПРОДУКТИ ЗА ДЕЦА

Розов пипер: 
8 пъти  
по-ефективен от 
кофеина

Масло-скулптор с екстракт от 
розов пипер. Иновационният 
компонент Duo Pepper Slim 
нанася двоен удар по мастни-
те клетки: отначало мастните 
капки се раздробяват на по-
малки, а след това стартира 
активният процес на изгаряне 
на мазнините. Намаляват се 
проявите на целулит, извеж-
дат се токсините.

403035

МАСЛО-СКУЛПТОР

АНТИЦЕЛУЛИТЕН
КОНЦЕНТРАТ 
Моделиращ антицелулитен 
концентрат на основата на 
молекулата Х50 Silhouette. 
Препрограмиране на маст-
ните клетки с помощта на 
нова пептидна формула и ус-
коряване на вътреклетъчния 
метаболизъм с екстракт от 
розов пипер. Препоръчва се 
за постоянна употреба.

403031

Убедително молекулярно  
„послание“ към клетката  
със заповед да прекрати  

растежа, да изхвърли  
излишното и да се върне  

в норма.

МОЛЕКУЛА

X 50
SILHOUETTE 

BODY COMPLIMENT 
ФОРМУЛА ЗА 

КРАСИВО ТЯЛО:
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Уникалните природни и климатични условия са превърнали ос-
тров Олхон в изключително богат източник на лекарствени расте-
ния и минерали и неслучайно традиционната народна медицина 
на Сибир и бай калския регион притежава огромен вековен опит в 
здравеопазването и лечението с използване на балсами, настой-
ки, лекарствени смеси. Народният опит е анализиран и научно 
обоснован от група уче ни, които успяха да възстановят рецепту-
рата на много балсами, приложиха съвременни ефективни тех-
нологични методи за извличане на биологично активни вещества 
от различни суровини, подбраха при род ни консерванти от рас-
тителен произход, чрез които могат да се удължат сроковете на 
съхранение на продуктите. Като резултат е разработена линията 
натурални козметични продукти “Сибирска колекция балсами”.
Доказано е, че балсамите оказ ват противовъзпалително и ан ти-
бактериално действие, спомагат за повишаване на имунитета, 
ком пен  сират дефицита на макро- и мик роелементи, способстват 
за извеж да нето на метаболити и токсични ве ще ст ва. По-нататък 
за повишаване ефективността на разработените сред ства в ре-
цептурата на съставките бяха въведени ексклузивни видове рас-
тителна суровина, в резултат на което се появи високоефективна 
профе сио нал на серия продукти.

СИБИРСКА 
КОЛЕКЦИЯ 
БАЛСАМИ

КОЛЕКЦИЯ ОТ НАТУРАЛНИ СРЕДСТВА ОТ 
РАСТЕНИЯ ОТ БАЙКАЛ И АЛТАЙ, РАЗКРИВАЩА 
ТАЙНИТЕ НА ДРЕВНИТЕ БУРЯТСКИ ЛЕЧИТЕЛИ  
ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КОРЕН
МАСАЖЕН БАЛСАМ ЗА ТЯЛО
Облекчава дискомфортните  усещания от различен 
произход, намалява умората след физическо нато-
варване и вдигането на тежести, помага при преох-
лаждане. Притежава широк спектър на действие: 
ароматерапевтичен, разгряващ, тонизиращ.

Активни компоненти: масла от бяла ела, евкалипт, 
камфор, борова смола, етерично масло, комплекс от 
сибирски растителни екстракти.

250 ml  401806

МЕДЕСЕ (ТАЙНАТА НА 
ЛЕЧИТЕЛЯ)
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БАЛСАМ
Ефективно съчетание от чисти растителни и 
етерични масла, сибирски пчелен прополис, 
прашец и пчелно млечице успокоява и до-
принася за възстановяване на кожата след 
излагане на слънце, вятър, студ, ухапване от 
насекоми и други наранявания.

Активни компоненти: масла от слънчогледови 
семки, маслини, сусам, етерични масла от ла-
вандула, бяла ела, евкалипт, сандалово дърво, 
екстракти от пчелно млечице, амарант, пчелен 
прашец, мед, розмарин.

30 ml  401802 

ОДОН (ЗВЕЗДА)
РАЗГРЯВАЩ МАСАЖЕН АРОМАБАЛСАМ
Разработен специално за грижа при физическа и 
емоционална преумора. Етеричните масла имат 
успокояващо и разгряващо действие, а маслата 
от джинджифил, евкалипт и мента притежават ан-
тисептичен ефект, като защитават от негативното 
въздействие на околната среда.

Активни компоненти: етерични масла от мента, ев-
калипт, лавандула, здравец, облепиха , камфор, мас-
ла от анасон, джинджифил, майорана, слънчогледови 
семена, екстракт от розмарин.

30 ml  401800
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КОМФОРТ НА ТЯЛОТО
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УЯН НОМО 
(ГЪВКАВ ЛЪК) 
БАЛСАМ ЗА ТЯЛО С ХОНДРОИТИН 
И ОРГАНИЧНА СЯРА
Ментолът и еловата смола облек-
чават болезненото състояние, премах-
ват чувството на дискомфорт.
Хондроитинът и ферментът от 
папая възстановяват хрущялната тъ-
кан и оптимизират двигателната ак-
тивност.
Органичната сяра подобрява 
междуклетъчното взаимодействие в 
тъканите, ускорява процесите на въз-
становяване.
Екстрактите от зарасличе и оче-
болец, комплексът от етерични 

ЖИВОКОСТ 
ФИТОМЕДИКА. ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
БАЛСАМ

Защита на ставите и намаляване 
на възпалението

Натуралният балсам има възстано-
вяващо действие, благотворно влияе 
при дискомфортни усещания в облас-
тта на ставите, гърба, кръста и мус-
кулите. Съдържащите се в балсама 
хондрои тин, глюкозамин, екстракти 
от зарасличе, бодяга и натурални ете-
рични масла, комплексно активизират 
ускореното възстановяване на кост-
ната и хрущялна тъкан. Има загряващ 
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ефект.

Активни компоненти: хондроитин, глюкозамин, екстракт от бодяга, екстракт от 
зарасличе, етерично масло от евкалипт, етерично масло от кайепут, етерично масло 
от хвойна, етерично масло от розмарин, етерично масло от карамфил.

100 мл 402692

масла притежават естествен противовъзпалителен ефект, допринасят 
за възстановяването на хрущялната тъкан и намаляват чувството за дис-
комфорт.

Активни компоненти: смола от ела, хондроитин, органична сяра, екстракт от за-
расличе, екстракт от очеболец, папаин,етерично масло от евкалипт, етерично масло 
от бяла ела, етерично масло от розмарин, етерично масло от тамян, етерично масло 
черен оман, етерично масло от очеболец, етерично масло от карамфил.

100 мл  402579

ГОРХОН (РУЧЕЙ)
ТОНИЗИРАЩ КРЕМ ЗА КРАКА
Кремът е предназначен за бързо облекча-
ване на чувството за тежест в краката, по-
мага да се постигне усещане за комфорт и 
лекота. Комбинацията от активни компо-
ненти осигурява овлажняване и повиша-
ва еластичността на кожата. Притежава 
тонизиращо действие, благотворно влияе 
върху състоянието на микрокапилярите 
на кожата.

Активни компоненти: глицерин, хидрогени-
зирани полиглицериди от соя, масло от хима-
фила, ментол.

75 ml  401804

МУЛХЕН (ЛЕД)
УСПОКОЯВАЩ ГЕЛ ЗА КРАКА
Билковият криогел помага да се нама-
ли чувството на умора и тежест в крака-
та, дава мигновено усещане за прохлада. 
Благодарение на успокояващото дейст-
вие на етеричните масла помага за бър-
зо отпускане на мускулите на краката, 
премахване на усещането за подуване и 
болка. 

Активни компоненти: етерични масла от 
карамфил, майорана, евкалипт, безсмърт-
ниче, мента, трехалоза, кофеин, екстракти от 
конски кестен, черен бъз.

75 ml  401803

LIMITED!
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Как да проверим безопасността на компонентите?
Всеки ингрeдиент, влизащ в състава на про-
дуктите от колекцията може да се провери за 
безопасност с помощта на независимата Меж-
дународна система за оценка на безопасността 
на козметичната продукция Skin Deep.

http://www.ewg.org/skindeep/

При запитване на сайта EWG’s Skin Deep всеки 
ингредиент получава ниво на опасност от 0 до 
10, отразяващо съдържанието в него на потен-
циално опасни канцерогени и токсични компо-
ненти.

СИЛАТА НА ДИВАТА ПРИРОДА!

СИБИРСКА  
КОЛЕКЦИЯ БАЛСАМИ

БЕЗОПАСНА ЕКОКОЗМЕТИКА
Не съдържа сулфати, парабени, фталати, минерални масла, синтетични оц-
ветители и аромати. Не се тества върху животни.

ГРИЖА ЗА КОСАТА

Обновените продукти от «Сибирска  колекция 
балсами» имат статус БЕЗОПАСНО!

УДХЕН ОЙ (ЛЕС)
ТОНИЗИРАЩ ЛОСИОН  
ЗА КОЖАТА НА ГЛАВАТА
Предназначен за грижа за кожата на гла-
вата. Етеричните масла в състава му имат 
успокояващо действие, а растителните 
екстракти допринасят за премахване на 
повишеното лющене на кожата на глава-
та. Комплексът от активни компоненти 
има благоприятно влияние върху косме-
ните фоликули, правейки косата по-силна 
и здрава. 

Активни компоненти: сок от алое вера, ко-
феин, аргинин, витамин РР, лайка, жълт канта-
рион, етерични масла от туя, борови иглички, 
евкалипт, къдрава мента, портокалова кора, 
анасон.

250 ml  401805

ЕМЕЙ
ФИТОШАМПОАН 
ПРОТИВ ПЪРХОТ
Формулата на шампоана с L-аргинин под-
силва косата, намалява опадането й. 
Екстрактите от жълт кантарион и аир имат 
антисептично, освежаващо и укрепващо 
действие, нормализрат работата на маст-
ните жлези, дарявайки косата с естествен 
природен блясък.

Активни компоненти: рициново масло, кофе-
ин, екстракт от хмел.

250 ml  401820

ЕМЕЙ
СЕРУМ ПРОТИВ ПЪРХОТ
Наситеният серум с интензивно действие 
помага за отстраняването на причините за 
появата на пърхот. Растителните екстракти 
и натуралните масла имат противовъзпа-
лително и тонизиращо действие, облекча-
ват сърбежа и премахват лющенето, допри-
насят за укрепването на косата.

Активни компоненти: екстракт от жълт канта-
рион, екстракти от върбовка и репей, екстракт 
от черен бъз.

250 ml  402814

ГРИЖА ЗА КОСАТА

БАЯЛИГ (РАЗКОШ)
ШАМПОАН ЗА СУХА  И БОЯДИСАНА КОСА
Композицията от меки миещи вещества внима-
телно почиства кожата на главата без да увреж-
да структурата на косъма. Комплексът от екс-
тракти на репей, лайка и липов цвят подпомага 
възстановяването на косата, укрепвайки ней-
ната структура. Протеините от амарант и алое 
вера обогатяват косата, правейки я по-здрава 
и блестяща.

Активни компоненти: екстракти от репей и лайка, 
протеини от амарант, екстракт от алое вера.

250 ml  401837

БАЯЛИГ (РАЗКОШ)
МАСКА ЗА СУХА И БОЯДИСАНА КОСА
Разкошна маска за коса с натурални фос-фоли-
пиди - осигурява тройна грижа за боя дисаните 
коси: подхранва, хид ра тира, улеснява офор-
мянето. Алое вера и D-пантенол осигуряват 
максимално овлажняване, изравняват по-
върхността, повишават еластич ността и нама-
ляват чупливостта на косата. Масла от порто- 
калова ко ра и туя дават сила и естествен бля-
сък, а екстрактът от липов цвят защитава боя-
дисаната коса от цъфтене.

Активни компоненти: етерични масла от портока-
лова кора и туя, алое вера, екстракт от липов цвят.

200 ml  402882

БАЯЛИГ (РАЗКОШ)
БАЛСАМ ЗА СУХА И БОЯДИСАНА КОСА
Създаден на основата на природни вещества, 
улеснява разресването на косата, намалява 
чупливостта и усилва блясъка. Комплексът от 
растителни екстракти подпомага интензивно-
то възстановяване на структурата на косъма, 
правейки го по-здрав и блестящ. Специалната 
формула на балсама допринася за дългото за-
пазване на цвета на боядисаната коса.

Активни компоненти: масло от шипка, екстракт от 
алое вера, екстракти от репей и лайка.

250 ml  401780 
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УУЛЕН (ОБЛАК)
ШАМПОАН ЗА ОБЕМ
Натуралният билков шампоан с есенции от 
редки сибирски билки, масла от туя и  мен-
та придава на тънката коса естествен обем. 
Нежно почиства скалпа и косата. Придава 
блясък, здравина, плътност и дълготраен 
обем на косата.

Активен компоненти: масла от лимон, лайм, 
мента и туя, ENDESSENCETM – есенции от енде-
мични сибирски растения (екстракт от байкал-
ски шлемник, екстракт от елеутерокок, екстракт 
от левзея (маралски корен), екстрак от родиола 
куадрифида, екстракт от рододендрон на Адамс), 
галактоарабинан (екстракт от кората на листве-
ница).

250 мл 409257

УУЛЕН (ОБЛАК)
БАЛСАМ ЗА ОБЕМ
Придайте жизненост на вашата коса с енер-
гизиращите диворастящи билки от сърцето 
на Сибир! Сибирските растения осигуряват 
естествена, нежна формула, която уплътнява 
и укрепва косата ви, създавайки пълен обем 
и здравословен блясък.

Активни компоненти: фитостеролови естери 
на масло от Крамбе (Абисинска горчица), екс-
тракт от лайка, екстракт от корен от джинджи-
фил, масла от туя, лимон, лайм, мента и порто-
кал, екстракт от невен, ENDESSENCETM – есен-
ции от ендемични сибирски растения (екстракт 
от байкалски шлемник, екстракт от елеутерокок, 
екстракт от левзея (маралски корен), екстрак от 
родиола куадрифида, екстракт от рододендрон 
на Адамс), галактоарабинан (екстракт от кората 
на лиственица).

250 мл 409258

ЕДИ ШЕДИ (МАГИЯ)
МАСКА ЗА РАСТЕЖ НА КОСАТА
Уникалният й състав усилва растежа на ко-
сата, подсилва я и намалява чупливостта. 
Активните компоненти овлажняват и правят 
косата по-еластична, придават й естествен бля-
сък. Растителните екстракти улесняват разрес-
ването и оформянето - косата ви става силна и 
блестяща.

Активни компоненти: екстракти от хибискус, бо-
жур, екстракти от лайка, жълт кантарион, етерични 
масла от мента, бяла ружа, салвия, анасон.

200 ml  402883 

ЕДИ ШЕДИ (МАГИЯ)
ШАМПОАН ЗА РАСТЕЖ НА КОСАТА
Многокомпонентният натурален състав на 
шампоана допринася за възраждането на сил-
ната и здрава коса. Кератиновия хидролизат 
активизира растежа на косата, подсилва я и 
намалява чупливостта. Витамин В6 намалява 
опадането, а D-пантенолът и инулинът овлаж-
нявато на косата и я правят по-еластична, при-
дават и естествен блясък и сияние. Етеричните 
масла отстраняват сърбежа и лющенето, усил-
ват блясъка на косата.

Активни компоненти: Dпантенол, витамин В6, 
РР; екстракт от репей; етерични масла от салвия, 
анасон и лавандула.

250 ml  401821 

ЕДИ ШЕДИ (МАГИЯ)
БАЛСАМ ЗА РАСТЕЖ НА КОСАТА
Натурален продукт със специални ком по-
ненти (кератинов хидролизат, апиге нин) - ак-
тивизира растежа на косата, подсилва я и на-
малява чупливостта, улеснява разресването. 
D-пантенолът хидратира косата и я прави по-
еластич на, придава й блясък. Екстрак тите от 
репей и джинджифил нормализират работата 
на космените фоликули и активизират микро-
циркулацията в кожата на главата. Етеричните 
масла намаляват сърбежа и лющенето.

Активни компоненти: Dпантенол, екстракти от 
репей и джинджифил, екстракт от рожков, етерич-
ни масла от салвия, анасон и лавандула.

250 ml  401823 

ГРИЖА ЗА КОСАТА
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ГЕСЕР (ГЕРОЙ)
ШАМПОАН - ДУШ-ГЕЛ
Меко универсално средство 2 в 1, идеално 
подхожда за всекидневно измиване на главата 
и тялото. Не дразни и не изсушава чувствител-
ната кожа, отлично се измива, не оставя усе-
щане за стегнатост. Доставя на тялото и косата 
свежест и енергия за целия ден.

Активни компоненти: екстракти от женшен и ма-
щерка, етерични масла от мента, салвия и берга-
мот.

200 ml  402088
 

КОЗМЕТИКА ЗА МЪЖЕ

ГЕСЕР (ГЕРОЙ)
БАЛСАМ ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ
Леко овлажняващо средство за грижа за ко-
жата след бръснене с коняк маннан, натура-
лен овлажняващ фактор, бисаболол, инулинов 
комплекс, кедрово масло и билкови екстра-
кти. Осигурява ефективна противовъзпали-
телна и освежаваща грижа. Придава на кожата 
свеж и поддържан вид. 

Активни компоненти: екстракти от живовляк и 
жаблек, екстракти от мента и горски розмарин, ете-
рични масла от салвия, хвойна, ветивер.

100 ml  402086 

ГЕСЕР (ГЕРОЙ)
ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ
Меката формула на гела осигурява лесно 
плъзгане на самобръсначката и прави бръс-
ненето комфортно. Активните компоненти до-
принасят за размекването на косъмчетата и 
омекотяват кожата без да я стягат. Помага на 
кожата да съхрани водния баланс. Не предиз-
виква дразнене.   

Активни компоненти: екстракти от живовляк и 
жаблек, екстракти от мента и горски розмарин, ете-
рични масла от салвия, хвойна, ветивер

100 ml  402087
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ДУХААЛ АЗА
МАСАЖНО МАСЛО 
ТОНИЗИРАЩО
Открийте за себе си необикновената топ ли на и 
енергия на сибирските етерични масла и мен-
та със силен възстановителен ефект. Масажът 
с такива масла подобрява кръвообращението 
и помага да се намали умората.

Активни компоненти: етерични масла от лимоно-
ва трева и мента; етерични масла от смърч и ма-
щерка; масла от зелено кафе и лешник

100 ml   401832

ДУХААЛ АЗА
МАСАЖНО МАСЛО 
ЗАГРЯВАЩО  
Масажът със загряващо масло има укрепващо 
действие и стимулира процеса на кръвообра-
щението. Помага при мускулно пренапреже-
ние.

Активни компоненти: масла от червен пипер и 
пареща ванилия; етерични масла от джинджифил 
и канела; етерични масла от меча стъпка, ветивер, 
мандарина

100 ml  401833

ДУХААЛ АЗА
МАСАЖНО МАСЛО 
РЕЛАКСИРАЩО
Изисканата смес от сандалово масло, карда-
мон, здравец и евкалипт въздейства благот-
ворно върху организма, възстановява силата 
и укрепва имунитета. Изравнява и облагоро-
дява кожата.

Активни компоненти: етерично масло от лаван-
дула; етерични масла от мента и сандалово дърво; 
екстракт от комунига; сусамово масло

100 ml  401834 

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

РОСА
ДЕО-ГЕЛ
Възрастовите хормонални изменения довеждат до това, че кожата започ-
ва да губи способността си да задържа влагата. Това предизвиква чувство 
на дискомфорт, могат да се появят мирис, сухост и дразнение в интимна-
та зона. Гелът, в чийто състав влизат сибирски растения, дава нежно усе-
щане, продължително овлажняване и свежест през целия ден. Подходящ 
за всекидневно ползване. 

Активни компоненти: трехалоза, екстракт от амарант, екстракт от лайка и невен.

150 ml  401815  

РОСА
ФИТОСАПУН 
Внимателно почиства нежните участъци от тялото, помагайки да се запа-
зи естествената влажност на лигавицата на интимните зони. Притежава 
изразено успокояващо действие и допринася за бързото заздравяване 
на механичните наранявания на кожата. Предотвратява появата на не-
приятен мирис. Дава усещане за чистота и свежест през целия ден. 

Активни компоненти: етерично масло от чаено дърво; етерично масло от лаван-
дула; етерично масло от мента

250 ml  401825 

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО
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ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ И ЛИЦЕТО

БАРХАТ (КАДИФЕ)
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КРЕМ ЗА РЪЦЕ

Наситен крем с норково масло и великолепни натурални ингредиенти, 
който подхранва и защитава кожата на ръцете. 
Благодарение на високата концентрация на незаменими мастни кисели-
ни, норковото масло възстановява природния баланс на кожата, възвръ-
ща нейната гладкост и елестичност. 
Биологично активните масла от рапица, ши, облепиха и кедър значител-
но подобряват състоянието на кожата, премахват сухотата и лющенето. 
Алантоинът омекотява и успокоява кожата.

Активни компоненти: масло от ши, масло от рапица, облепиха, кедър, норково 
масло.

75 ml  404863: 

„БАРХАТ“ (КАДИФЕ)
ПОДХРАНВАЩА КРЕМ-МАСКА ЗА ЛИЦЕ С НОРКОВО МАСЛО

Овлажняващото норково масло ефективно подхранва кожата и подобря-
ва нейната еластичност, изглажда фините бръчки по шията, около очите и 
устните. Крем-маската спомага за възстановяването на кожата и премах-
ване на лющенето.

Активни компоненти: пчелен восък, облепихово масло, етерично масло от мато-
чина, етерично масло от жасмин, норково масло

100 ml  400310

ENDESSENSE
ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО

ПОДМЛАДЯВАЩ ГЕЛ ЗА ИЗМИВАНЕ 
С КОМПЛЕКС ОМЕГА-3, -6, -9 
МАСТНИ КИСЕЛИНИ
Формулата на нежния билков гел се основава на 10 при-
родни екстракта и масла. Почиства дълбоко, нормализи-
ра, тонизира и меко скрабира кожата без да я изсушава. 
Ефективно отстранява грима и излишния себум, допри-
нася за обновяването и подмладяването на кожата.

Активни компоненти: екстракт от  черимоя, масло от семена 
от живовлеково усойниче, масла от облепиха, лавандула и ли-
монова трева, екстракт от амарант, екстракт от овес и ленено 
семе, ENDESSENCE™ – есенции от ендемични сибирски расте-
ния (екстракт от байкалски шлемник, екстракт от елеутерокок, 
екстракт от левзея, екстрак от червена четка /родиола куадри-
фида/, екстракт от рододендрон на Адамс).

300 мл 405604

ПОДМЛАДЯВАЩ ОКОЛООЧЕН КРЕМ С 
ОМЕГА-3, -6, -9 МАСТНИ КИСЕЛИНИ
Придайте на кожата около очите си еластичност с по-
мощта на мощна формула против стареене, базирана на 
ендемични сибирски растения, ценни минерали и рас-
тителни масла. Кадифената текстура на крема дълбоко 
овлажнява, допринася за изглаждането на мимическите 
бръчки, придава на кожата около очите млад и лъчеза-
рен външен вид.

Активни компоненти: екстракт от овес и ленено семе, масло 
от семена на живовлеково усойниче, масла от облепиха, ла-
вандула, лимонова трева, екстракт от амарант, ENDESSENCE™ 
– есенции от ендемични сибирски растения (екстракт от бай-
калски шлемник, екстракт от елеутерокок, екстракт от левзея, 
екстрак от червена четка /родиола куадрифида/, екстракт от 
рододендрон на Адамс).

15 мл 405606

ПОДМЛАДЯВАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ С 
ОМЕГА-3, -6, -9 МАСТНИ КИСЕЛИНИ
Ендемични сибирски растения, мощни природни анти-
оксидантни и редки природни масла са в основата на то-
зи ефективен подхранващ крем. Интензивната подмла-
дяваща формула допринася за отстраняване на призна-
ците на умора и дехидратиране на кожата, способства за 
разглаждането на бръчките и възвръща сиянието и елас-
тичността на кожата.

Активен състав: масло от семена от ехиум (живовлеково 
усойниче) (източник на омега3, 6, 9 киселини) масло от об-
лепиха (източник на омега7 киселини), масла от лавандула и 
лимонова трева, екстракт от амарант, екстракт от овес и ленено 
семе, ENDESSENCE – есенции от ендемични сибирски растения 
(екстракти от сагандайля, корен елеутерокок, левзея, червена 
четка (родиола куадрифида), байкалски шлемник).

75 мл 405605

БИОЛОГИЧНО АКТИВНА КОЗМЕТИКА
• Концентрирана сила
• Насочен ефект
• Видим ефект - Революционен усилващ 
комплекс  от активни вещества от енде-
мични сибирски растения.

ЕФЕКТ ENDESSENCE ™
• Повишава функционалността на актив-
ните съставки в козметиката.
• Осигурява антиоксидантна защита, по-
добрява защитните свойства на кожата.
• Подпомага регенерирането на кожата, 
удължава младостта и красотата.

ТЕХНОЛОГИЯ ENDESSENCE ™
За разлика от традиционните методи 
за извличане, революционната техно-
логия Eutectys ™ съхранява „живия“ сок 
от ендемични вещества с висока био-
активност, усвоява практически всички 
полезни вещества от растенията.
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ЛЯСТОВИЧКА
ПОЧИСТВАЩ КРЕМ
Грижливо отстранява замърсявания, грим и излишъ-
ка от кожна мазнина, съхранява защитния водно-ли-
пиден баланс на кожата. Намалява червенините, въз-
становява енергийния тонус на кожата. Идеално под-
хожда за нормална и суха кожа.

Активни компоненти: екстракт от метличина; екстракт от 
овес

100 ml  401829

ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО

40+
ХАТАН - ДНЕВЕН 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КРЕМ
Кремът подпомага изравняването на 
релефа на кожата, изглажда бръчките 
и създава по-изразен овал на лицето.  
Растителните компоненти в състава му 
се грижат за зрялата кожа и й придават 
свеж вид. Кремът повишава еластич-
ността на кожата и възстановява способ-
ността й да регенерира, правейки кожа-
та гладка и кадифена.

Активни компоненти: екстракти от цико-
рия и женско биле от Урал; масло от каме-
лина; масло от дива роза

50 ml  401813
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ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО

30+

20+

40+

СЪРЦЕТО НА КЕДЪРА
РЕГЕНЕРИРАЩА 
МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Маска на основата на подхран-
ващото масло от кедрови ядки 
- действа на кожата силно овлаж-
няващо и успокояващо, повишава 
еластичността й, прави кожата по-
мека и копринена.

Активни компоненти: масло от кед-
рови ядки; овесено брашно; гинко би-
лоба; женшен, розова родиола

75 ml  401879 

СИЛАТА НА ЗЕМЯТА
ПОЧИСТВАЩА МАСКА 
ЗА ЛИЦЕ
Почистваща маска за лице с козме-
тична глина. Активните компоненти 
на лечебната глина проникват дъл-
боко в кожата, превъзходно я по-
чистват, нормализират минералния 
обмен, адсорбирайки и отделяйки 
замърсяванията. Маската придава 
на кожата еластичност, гладкост и 
равен, сияещ цвят.

Активни компоненти: лечебна гли-
на; концентрат от борови пъпки; екс-
тракти от бергения, дъбова кора, бре-
за и овес

75 ml  402411

30+

40+

30+

20+

40+

ЧУДО - ГОРСКИ ПЛОД
МАСКА ЗА ЛИЦЕ 
ЗА НОРМАЛНА И 
КОМБИНИРАНА КОЖА
Ароматното желе от горски плодо-
ве обогатява кожата с витамини, 
свива разширените пори, прите-
жава изразен тонизиращ и стягащ 
ефект. Кожата се овлажнява, осво-
бождава се от шлаките и токсините, 
цветът на лицето се изравнява.

Активни компоненти: плодове чер-
ни и червени боровинки, клюква, екс-
тракт от динка; екстракти от джин-
джифил, кора от касия

75 ml  402413

НУУР (ЕЗЕРО)
БАЛСАМ ЗА ИЗМИВАНЕ
Внимателно почиства кожата на лицето, деликатно 
отстранявайки козметиката, праха и замърсяването. 
Не предизвиква раздразнения при попадане в очите, 
прави кожата мека и я успокоява. Подходящ за всич-
ки типове кожа, особено за комбинирана.

Активни компоненти: екстракт от метличина; екстракт от 
овес; екстракти от сибирски горски плодове

80 ml  401831
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siberian 

SPA

Разтворете се в хармония с природата

«СИБИРСКИ ЖЕН-ШЕН» 3 В 1:  
ПОЧИСТВАНЕ + СКРАБ + МАСКА  
ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА
Обединява основни етапи в грижата за кожата: почистване, премахване на вроговели-
те клетки, дълбоко почистване. Нежно премахва грима, отстранява замърсяванията 
и дава на кожата усещане за комфорт. Растителните екстракти помагат за дълбокото 
почистване, ускоряват процеса на възстановяване на кожата и я защитават от небла-
гоприятни външни фактори. 

Активен състав: сибирски женшен (елеутерокок); екстракт от дъбова 
кора; екстракт от хвойна; екстракт от мащерка; екстракт от подбел

75 ml  402585 

ТОНИЗИРАЩ ДУШ ГЕЛ «ЕНЕРГИЗИРАЩ 
ЖЕН-ШЕН»
Ободряващият аромат на сибирски жен-шен повишава настроението и зареж-
да с енергия за целия ден. Екстрактът от корен на сибирски жен-шен (елеуте-
рокок) тонизира кожата, насища я с витамини и микроелементи. Д-пантенолът 
овлажнява и омекотява кожата, придава й еластичност.

Активен състав: екстракт от сибирски женшен (елеутерокок); етерично 
масло от хвойна virginian; етерично масло от сладък портокал; етерично 
масло от бергамот; етерично масло от лечебна пищялка; етерично масло 
от джинджифил; Dпантенол

250 ml  402416
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ОСВЕЖАВАЩ ДУШ ГЕЛ 
«ГОРСКА ЯГОДА И МЕНТА»
Свежият и романтичен аромат на горска 
ягода и мента дарява отлично настроение 
и заряд от енергия за целия ден. Екстрактът 
от мента превъзходно тонизира и овлажня-
ва кожата, придава й еластичност, а горска-
та ягода - изпълва с енергия, витаминизира 
и възстановява кожата.

Активен състав: екстракти от горски ягоди и 
мента; етерично масло от сладък портокал; ете-
рично масло от грейпфрут; Dпантенол.

250 ml  402417

ВИТАМИНЕН ДУШ ГЕЛ 
«КЛЮКВЕН ПУНШ»
Придава на Вашата кожа невероятна елас-
тичност и свежест, подобрява настроение-
то и зарежда с енергия за деня. Екстрактът 
от клюква, тонизира и подхранва кожа-
та, осигурява истински витаминен заряд.  
Д-пантенолът превъзходно овлажнява, 
а витамин С, съдържащ се в плодчетата 
клюква, насища кожата с енергия.

Активен състав: екстракт от сибирска 
клюква; етерично масло от хвойна virginiana; 
етерично масло от сладък портокал; етерично 
масло от грейпфрут; Dпантенол.

250 ml  402418

КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ 
«ГОРСКА ЯГОДА И МЕНТА»
Обогатен с екстрак ти от горска ягода и мента, 
който омекотява и подхранва кожата на ръце-
те, грижи се за ноктите, като ги укрепва и пре-
дотвратява тяхната чупливост. Благодарение 
на леката текстура попива бързо, не оставя 
усещане за лепкавост. Придава на ръцете не-
жен аромат на горска ягода.

Активен състав: екстракт от горски ягоди; екс-
тракт от мента; етерично масло от сладък порто-
кал; етерично масло от грейпфрут.

75 ml  402587 

12+

КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ 
«ЕНЕРГИЗИРАЩ ЖЕН-ШЕН»
Благодарение на леката текстура, кремът 
бързо попива, не оставя усещане за лепка-
вост. Подхранваща формула, обогатена с екс-
тракт от сибирски жен-шен и ценни масла 
от хвойна, лечебна пищялка и джинджифил, 
която възстановява и омекотява кожата на 
ръцете, а кератинът, влизащ в състава на про-
дукта, способства за укрепването на ноктите.

Активен състав: екстракт от сибирски женшен 
(елеутерокок); етерично масло от хвойна virginian; 
етерично масло от сладък портокал; етерично 
масло от бергамот; етерично масло от лечебна пи-
щялка; етерично масло от джинджифил.

75 ml  402588 

12+

КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ 
«КЛЮКВЕН ПУНШ»
Овлажняване, подхранване и грижа за нокти-
те – в една елегантна опаковка.
Кремът прави кожата по-мека, укрепва но-
ктите и дарява лек аромат на горски плодо-
ве. Благодарение на нежната тек стура, отлич-
но попива, не оставя усещане за филм върху 
кожата.

Активен състав: екстракт от сибирска клюква; 
етерично масло от хвойна virginiana; етерич-
но масло от сладък портокал; етерично масло от 
грейпфрут.

75 ml  402586 

12+

КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ 
«СИБИРСКА РОЗА»
Победител за Премията Anti-Aging на спи-
сание „Домашно огнище“ в Русия в номина-
цията „Най-добрият крем за ръце“.
Кремът е събрал в себе си най-ценните ка-
чества на сибирските, българските и френ-
ските рози: изумителния аромат и вълшеб-
ната способност да  забавят процесите на 
стареене. Кератинът в състава на крема ук-
репва ноктите.

Активен състав: екстракти отшипка, розма-
рин, френска роза, цветове и масло от българ-
ска роза.

75 мл 403443

SIBERIAN SPA COLLECTION
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SIBERIAN SPA COLLECTION

75

SIBERIAN SPA COLLECTION

«СИБИРСКА РОЗА»
БОГАТО МАСЛО 
Идеално подхожда за интензивна грижа за кожата: 
дълбоко насища и тонизира, стимулира естестве-
ните процеси на регенерация, подобрява тонуса 
и еластичността на кожата, възвръща нейното ес-
тествено сияние. Натуралните растителни масла 
в комбинация с витамин F успокояват и подхран-
ват кожата.

Активен състав: масло от плодовете на шипка, масло 
от българска роза, екстракт от див розмарин.

15 мл 404112

«СИБИРСКА РОЗА»
МУЛТИАКТИВЕН КРЕМ 
ЗА ЛИЦЕ
Нежно се грижи за кожата на ли-
цето и шията, като я хидратира и 
подранва. Богатото на флавоноиди 
масло от шипка способства за въз-
становяването на кожата. Розовата 
вода в съчетание с розовото ете-
рично масло изравнява тена на ко-
жата, придава й сияние, дарява не-
жен цветен аромат.

Активен състав: масло от шипки, 
розова вода, масло от българска ро-
за, екстракти от женшен, розмарин и 
розова родиола.

50 мл 404113

«СИБИРСКА РОЗА»
АРОМАМУС ЗА ДЪЛБОКА 
ХИДРАТАЦИЯ
Лекият ароматен мус е специално създаден за 
дълбока хидратация. Неговата деликатна под-
хранваща формула е обогатена с мощни расти-
телни антиоксиданти. Натуралните екстракти 
защитават кожата от въздействието на негатив-
ните фактори на околната среда, ускоряват об-
новлението на клетките и забавят процесите на 
стареене.

Активен състав: розова вода, масло от шипки, ете-
рично масло от българска роза.

100 мл 404111

«СИБИРСКА РОЗА»
ПЯНА ЗА ИЗМИВАНЕ
Ароматната кадифена пяна за измиване на ба-
зата на растителни екстракти, създадена е спе-
циално за грижа за чувствителна кожа. Нежно 
и деликатно почиства, тонизира и възстановя-
ва кожата, като ѝ придава свеж и сияещ вид.
• Съдържа масло от шипки, богато на вита-

мините А, Е и С.
• Деликатно, но ефективно почиства кожата 

на лицето.
• Освежава и омекотява кожата.

Активен състав: екстракт от цветовете на френска 
роза, масло от цветовете на българска роза, екс-
тракт от хибискус, екстракт от бяла лилия.

150 мл 405598

«СИБИРСКА РОЗА»
ТОНИЗИРАЩА ВОДА
Съдържа действени растителни екстракти 
и етерични масла, които подхранват, ук-
репват и меко тонизират всеки тип кожа. 
Почувствайте как Вашата кожа отново става 
хидратирана, еластична и придобива мла-
дежко сияние!
• Освежава кожата, подготвя я за 

нанасянето на хидратиращ крем.
• Възвръща тонуса и гладкостта на кожата.
• Намалява видимите признаци на 

стареене.
Активен състав: масло от шипка, розова вода, масло 
от българска роза.

100 мл 405597
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platinum

Серия EXPERALTA PLATINUM включва в себе си 
прогресивни козметични технологии и иновации, 
а също така природни компоненти, притежаващи 
максимално висока биологична активност.

ПРИРОДНА ЛАБОРАТОРИЯ 
ЗА КРАСОТА

ИСТИНСКА НАУКА
Секретът на удивителната преобразяваща сила на серия 
EXPERALTA PLATINUM е в ефективното съчетание на 
растителни и иновационни компоненти.

ФОРМУЛА НА ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО:

МИКРОКАПСУЛИ ОТ 
СИСТЕМАТА Х50 —
свръхточен транспорт на активни 
вещества в клетките на нашата 
кожа. Във всяка микрокапсула 
има активни вещества (полезен 
товар), а отвън – сигнални 
белтъци, осигуряващи коректното 
разпознаване “свой – чужд” и 
безпрепятственото проникване вътре 
в клетките.

КОЛОИДНА ПЛАТИНА
увеличива синтеза на 
колаген и повишава 
еластичността на 
кожата (Вашите 
преимущества: бърз 
ефект и продължително 
действие). 

+

Ново ниво в грижата за вашата кожа
Ефективно съчетание на растителни и 
иновационни компоненти

ГЪБА РЕЙШИ (ганодерма)

Рядка и скъпоструваща гъба. 
До средата на XX век са я 
продавали изключително само 
на богати хора и на лекарите 
на високопоставени лица. 
Да се намери тази гъба се е 
смятало за огромен късмет, 
защото тя е осигурявала 
нормален живот до самата 
старост.

ИСТИНСКА ПРИРОДА
Сърцето на колекцията за красота е алтайската гъба рейши, също 
известна като легендарната “гъба на безсмъртието”. Нейните 
уникални регенериращи и антиоксидантни свойства са познати на 
човечеството повече от две хилядолетия.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АЛТАЙСКАТА ГЪБА РЕЙШИ ВЪРХУ КОЖАТА:
• Стимулира синтеза на колаген.
• Поддържа младостта и здравето на клетките.
• Укрепва имунитета на кожата.
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ЗА ХОРАТА
Разкошните средства от Experalta Platinum лесно се адаптират спо-
ред потребностите на кожата на лицето:
• Пълноценна грижа и профилактика на стареенето за всеки тип 

кожа.
• Индивидуални формули за красота за решаването на възрасто-

вите потребности.

EXPERALTA PLATINUM

ПОЧИСТВАНЕ
ИНОВАЦИОННИТЕ ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА НАСИЩАТ КОЖАТА С ЕНЕРГИЯ, ПОЧИСТВАТ Я ОТ ТОКСИНИ И ЗАМЪРСЯВАНИЯ, 
ВЪЗСТАНОВЯВАТ ЕСТЕСТВЕНИЯ РH-БАЛАНС, ЗАЩИТАВАЙКИ Я ОТ АГРЕСИВНИТЕ ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

МИЦЕЛАРНА ВОДА  
ЗА СНЕМАНЕ НА ГРИМ
Деликатно почиства кожата, пре-
махвайки всички видове замърся-
вания, включително декоративна-
та козметика за очи.

150 мл 404328

ПОЧИСТВАЩО МАСЛО  
ЗА ЛИЦЕ
Растителните и етерични масла, съе-
динявайки се с водата, образуват лека 
пенлива емулсия, която нежно почист-
ва кожата.

150 мл 404327

ПИЛИНГ ЗА ДЪЛБОКА 
ХИДРАТАЦИЯ И 
ИЗРАВНЯВАНЕ НА КОЖАТА
Способства за възстановяването на 
стареещата кожа, стягането на пори-
те и подобряването на цвета на лицето. 
Позволява да се контролира мазния бля-
сък. 

150 мл 404330

ЕКСФОЛИАНТ  
ЗА ПОЧИСТВАНЕ  
НА ПОРИТЕ
Интензивен пилинг, осигуряващ нежно 
многостепенно почистване и качестве-
на грижа за всеки тип кожа.

100 мл 404329
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EXPERALTA PLATINUM

ХИДРАТАЦИЯ И ПОДХРАНВАНЕ
ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА

ИНТЕНЗИВНО 
ПОДМЛАДЯВАЩ ДНЕВЕН 
КРЕМ 
Разкошен крем с уникална комбина-
ция от пептиди и платина, който из-
равнява релефа на кожата, препят-
ства фотостареенето, увеличава из-
работването на колаген и еластин. 
Дълбочината и количеството на бръч-
ките намаляват, кожата отново при-
добива сияещ вид и еластичност. 

50 мл 404321

РАЗКОШНА ФОРМУЛА ЗА ПРЕОБРАЗЯВАНЕ X50 + КОЛОИДНА ПЛАТИНА 
Обогатена с активни природни компоненти: 
ФИТОСТЕРОЛИ ОТ МАСЛО НА АБИСИНСКА ГОРЧИЦА - възстановяват липидната бариера на 
кожата, препятствайки загубата на влага, правят кожата по-плътна и еластична. 
ЕКСТРАКТИ ОТ ГИНКО БИЛОБА, ЖЕН-ШЕН И РОЗОВА РОДИОЛА - насищат кожата с енергия, 
подобряват цвета на лицето, като го правят по-сияещ.

ПОДМЛАДЯВАЩ ДНЕВЕН 
ФЛУИД
Иновационният флуид с SPF-защита 
увеличава синтеза на колаген и елас-
тин, подобрява цвета на лицето.
Средство с нежна въздушна текстура, 
съдържащо пептиди и колоидна пла-
тина, което помага да се съхрани мла-
достта на кожата и препятства поява-
та на бръчици.
Богатите екстракти от растения под-
държат младостта на клетките и ук-
репват имунитета на кожата. 

50 мл 404320

РАЗКОШНА ФОРМУЛА ЗА ПРЕОБРАЗЯВАНЕ X50 + КОЛОИДНА ПЛАТИНА 
Обогатена с активни природни компоненти:
ЕКСТРАКТИ ОТ АЗИАТСКА ЦЕНТЕЛА, ШИИТАКЕ
оказват мощно антиоксидантно действие, препятстват появата на капилярна мрежа.

РАЗКОШНА ФОРМУЛА ЗА ПРЕОБРАЗЯВАНЕ X50 + КОЛОИДНА ПЛАТИНА 
Обогатена с активни природни компоненти:
ЕКСТРАКТИ ОТ АМАРАНТ, БОЖУР И ЛАВАНДУЛА - помогат за подобряване на състоянието на кожата. 
МАСЛА ОТ СЕМЕНАТА НА ЗЕЛЕН ЧАЙ - възстановяват кожата, подложена на стрес, обилно я под-
хранват и хидратират, минимизират пигментацията.

ОКОЛООЧЕН КРЕМ
Ежедневна разкошна грижа и правил-
на хидратация без риск от възникване 
на оточности.
Високоефективният крем оказва изра-
зен стягащ ефект, великолепно хидра-
тира кожата, намалява тъмните кръго-
ве и бръчиците под очите.
Натуралната основа от масла от жо-
жоба, маслини и пчелен восък, обо-
гатена с масло от зимна роза, възста-
новява кожата около очите и оказва 
изразен стягащ и подмладяващ ефект. 
Благодарение на леката текстура, кре-
мът попива мигновено.
15 мл 406344

РАЗКОШНА ФОРМУЛА ЗА ПРЕОБРАЗЯВАНЕ X50 
Обогатен с природни активни компоненти 
ГЪБА РЕЙШИ И ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ - защитават кожата от оксидативен стрес и прежде-
временно стареене. 
КОРА ОТ ЯСЕН И ВИТАМИН В3  - значително подобряват микроциркулацията, отстраняват 
отоците, тъмните кръгове под очите и следите от умора.

ИНТЕНЗИВНО 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
НОЩЕН КРЕМ 
Драгоценен коктейл от колоидна пла-
тина и пептиди, който целенасочено 
въздейства на количеството и дълбо-
чината на бръчиците, като ги намаля-
ва. Значително увеличава изработката 
на колаген и еластин. 
Крем, обогатен с природни екстракти, 
който активизира възстановителните 
процеси по време на сън, хидратира 
и подхранва кожата, неутрализирайки 
микроуврежданията, получени в тече-
ние на деня.
50 мл 404323
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EXPERALTA PLATINUM

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ГРИЖА
СЕРУМИ ЗА КРАСОТА

СРЕДСТВА С НАСОЧЕНО ДЕЙСТВИЕ, СЪЗДАДЕНИ 
НА ОСНОВАТА НА ЦЕННИ СИБИРСКИ РАСТЕНИЯ И 
ИНОВАЦИОННИ НАУЧНИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО  
ВЪЗВРЪЩАТ НА КОЖАТА МЛАДОСТТА, СИЯНИЕТО  
И ЕЛАСТИЧНОСТТА

СЕРУМ-КОНЦЕНТРАТ 
«МОДЕЛИРАНЕ И 
ЛИФТИНГ»
Разкошен серум с иновационен компо-
нент X50 Photoglow и екстракт от едел-
вайс, който забележимо ще преобрази 
Вашата кожа: стяга контура на лицето, 
повишава еластичността.

10 мл 404325С 
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СЕРУМ-КОНЦЕНТРАТ 
«ХИДРАТАЦИЯ И 
СИЯНИЕ»
Иновационен комплекс за активна хид-
ратация: хиалуронова киселина, която 
насища с влага горните слоеве на кожа-
та, а Х50 Hyalufiller въздейства на дъл-
боките слоеве на кожата.

10 мл 404322
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СЕРУМ-КОНЦЕНТРАТ 
«КОРЕКТОР НА БРЪЧКИ»
Интелектуалният пептиден комплекс 
X50 Myocept, работещ на принципа 
на миорелаксантите, доставя подмла-
дяващи вещества в най-проблемните 
клетки. Препятства задълбочаването на 
бръчките, разглажда мимическите бръ-
чици за сметка на отпускането на мус-
кулите.

10 мл 404324с 
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ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЕМ  
ЗА ЛИЦЕ
Ефективно многостепенно въз-
действие на повече от 20 активни 
компонента: поддържа и удължава 
младостта на кожата на лицето.
Съкращаване на количеството на 
хоризонталните и вертикалните 
бръчки, корекция на контура, лиф-
тинг и детокс.

50 мл 406342

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН СЕРУМ
Осигурява мигновен подмладяващ ефект: разглажда 
бръчките и подобрява цвета на лицето.
Високомолекулярната хиалуронова киселина, «опако-
вана» в специални контейнери-микросфери, прониква в 
дълбоките слоеве на кожата, където се освобождава и 
избутва бръчките отвътре, осигурявайки мигновен под-
младяващ ефект. 
Ценните масла от слива, клюква (северна боровинка) и 
цубаки (японска камелия) оказват изразено подхранва-
що и антиоксидантно действие, подобряват състоянието 
на липидната бариера, омекотяват кожата. 
Екстрактът от листенцата на цвета на вишна притежава 
противовъзпалителен и успокояващ ефект, защитава от 
фотостареене и коригира последствията от въздействие-
то на UV лъчите. 
Комплексът от пептиди, свързани с диаментен прах, е 
мощен антиоксидант, удължаващ жизнения цикъл на 
клетките и коригиращ натрупаните в ДНК грешки.

Активен състав: хиалуронова киселина в специал-
на форма, масло от слива, масло от клюква, масло от 
цубаки (камелия японика), високобиоактивен екс-
тракт от листа от вишна, гъба рейши, комплекс пеп-
тиди, свъзани с диамантена пудра, норково масло.

 406466

30+

30+

* Тест in vivo
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Искате ли да живеете  
в екологично чист свят?
Започнете от собствения си дом

ЕКОСРЕДСТВО ЗА ИЗМИВАНЕ 
НА СЪДОВЕ
Ефективно отстранява мазнините и оста-
тъците от храна от съдовете, неутрализи-
ра неприятните миризми ( в т.ч. на чесън и 
риба).

450 мл 401916

ЕКОСРЕДСТВО ЗА ИЗМИВАНЕ  
НА ПОВЪРХНОСТИ
Иновационно универсално средство на осно-
вата на миещи вещества с природен произ-
ход, получени от пшенични трици и цвекло. 
Подходящо за отстраняване на замърсяване 
от всякакви повърхности: стени, готварски 
печки, мебели, под.

450 мл 401917

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО! 
• Без захар • Без оцветители • Без ароматизатори • Без усилители на вкуса

НАТУРАЛЕН БАР-КУРАБИЙКА 
СЪС СИНИ СЛИВИ – ЛОПУТОП 
Много вкусно лакомство със сушени си-
ни сливи и овесени ядки за нови подвизи. 
Оптимизира въглехидратния обмен, избавя от 
проблеми с червата, намалява апетита и наси-
ща организма с полезни фибри. Правилното 
междинно хапване за добро самочувствие и 
нови победи!

Състав: сушени сини сливи, меласа, овесени ядки, слад-
карска глазура, екструдиран ориз с какао, растително мас-
ло, емулгатор (соев лецитин), регулатор на киселинността 
(лимонена киселина), влагозадържащ агент (сорбит), ком-
плекс от хранителни влакна MaxiFiber (гуарова гума, бета-
глюкани от овес, люспи от семена на живовляк (псилиум).

 500279

НАТУРАЛЕН БАР С ОБЛЕПИХА 
– ЛОПУТОП
Супер полезно барче за бързо хапване със 
зърна и кедрови ядки, което защитава очите 
от вредното слънчево въздействие, смартфо-
ните и компютрите! Натуралните светофилтри 
(лутеин и зеаксантин) и мощният източник на 
бета-каротин (облепиха) се грижат за Вашето 
зрение и насищат с енергия!

Състав: меласа, овесени трици, ориз и ориз с какао 
въздушно екструдиран, кедрови ядки, сладкарска 
глазура, сушени кайсии, растително масло, изсу-
шена облепиха, киселинен регулатор (лимонена 
киселина), емулгатор (соев лецитин), влагозадър-
жащ агент (сорбит), FloraGlo® лутеин, Zeaxanthin 
OptiSharp® зеаксантин.

 500278

НАТУРАЛЕН БАР-КУРАБИЙКА 
С КЛЮКВА – ЛОПУТОП
Полезен, вкусен и много хранителен бар-кура-
бийка с позитивен заряд! Въздушна елда, ръж 
и ленени семена помагат на храносмилането, а 
кедровите ядки и парченцата клюква добавят 
енергия и бодрост!

Състав: екструдирани зърнени храни (ръж, ориз, ел-
да), меласа, сушена клюква (вид северна боровинка), 
кедрови ядки, сладкарска глазура, растително масло, 
ленено семе, йерусалимски артишок (топинамбур), 
емулгатор (соев лецитин), регулатор на киселинност-
та (лимонена киселина), люспи от семена на живо-
вляк (псилиум).

 500268

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

YOO GО
ЖЕЛИРАНИ БОНБОНИ  
С КАЛЦИЙ 
НАТУРАЛЕН ДЕСЕРТ, ОБОГАТЕН С КАЛЦИЙ И 
ВИТАМИН D3
Yoo GO с калций е най-добрият приятел на силните кости, зъби, но-
кти и коси. Четирите десерта са 37% от необходимия дневен прием 
на калций за възрастни. Той помага да се регулира освобождаването 
на ензими, хормони и инсулин, играе важна роля в предаването на 
нервните импулси и е отговорен за нормалните процеси на мускулна 
контракция.
Витамин D3 спомага за по-доброто усвояване на калция, помага за 
ускоряване на метаболизма и регулира метаболизма на въглехи-
дратите.
Как ги направихме невероятно вкусни? Отказахме се от изкуствени 
ароматизатори, багрила и подсладители, добавихме фрук тоза, екс-
тракт от ванилия и истински ябълков сок.  Yoo GO с калций е създаден 
за тези, които растат, и за тези, които вече са пораснали.
90 г 500426

YOO GО
ЖЕЛИРАНИ БОНБОНИ  
С БОРОВИНКИ 
НАТУРАЛЕН ДЕСЕРТ С БОРОВИНКИ
Yoo GO с боровинки е най-добрият приятел на здравите очи и 
острото зрение! Всички полезни свойства и вкус на боровин-
ките са събрани в един десерт Yoo GO! Четири парченца ще 
ви дадат 18% от дневната норма за възрастни на антоциа-
ни - естествени антиоксиданти за поддържане на зрението!
Естествен сок в основата - без изкуствени аромати, оцвети-
тели и подобрители на вкуса. Освен това няма захар - заме-
няме я с фруктоза, за да направим десерта още по-полезен и 
по-безопасен!
Екстрактът от боровинки служи като отличен източник на ан-
тоциани - естествени антиоксидантни вещества, които под-
държат зрението ви.
Когато сте се втренчили в смартфона или монитора, не забра-
вяйте за Yoo GO с боровинки!
90 г 500427

LIMITED!



Естествена защита
Специалната формула на пастата за зъби е разработена по авторска рецепта. Пчелният про-
полис – едно от най-ефективните натурални вещества, притежаващо най-широк спектър 
от полезни свойства – поддържа доброто състояние на венците и подобрява дъха.
•  Екстракти от пет сибирски билки (лайка, салвия, облепиха, бергения, здравец) поз-

воляват да се увеличат защитните и укрепващите свойства на състава на пастата.
•  Етеричните масла правят процедурата по миене на зъбите комплексна, придават 

свежест на дъха.
• Папаинът е активен компонент, който внимателно и ефективно почиства зъбите без 

да уврежда емайла.
Активни компоненти: пчелен прополис, екстракт от бергения, екстракт от салвия, 
екстракт от лайка, екстракт от облепиха.

75 ml  403380/400758 

«СИБИРСКА ШИПКА»
НАТУРАЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПАСТА ЗА ЗЪБИ 

Ежедневна грижа и намаляване на чувствителността
Иновационната почистваща основа Tixosil SoftClean® помага за намаляването на 
чувствителността на зъбите и препятства изтъняването на зъбния емайл. Пастата осве-
жава дъха и подобрява състоянието на венците.
Маслото и натуралният сок от алтайска облепиха допринасят за бързото заздравя-
ване на уврежданията на венците и на лигавицата на устната кухина. 
Екстрактът от невен потиска размножаването на кариесогенните бактерии и възстано-
вява нормалната микрофлора на устната кухина.
Екстрактът от риган притежава мощен антиоксидантен ефект, подобрява кръвоснаб-
дяването на зъбите и венците, има отличен освежаващ ефект.

Активни компоненти: масло от алтайска облепиха, натурален сок от алтайска 
облепиха, екстракт от невен, екстракт от риган, бизаболол, витамин Е.

75 ml  403024

Възстановяване и обновяване 
В основата на пастата лежи съставеното по авторска рецепта съчетание на екстракт от 
сибирска шипка, четири целебни сибирски растения и червена глина, която служи като 
източник на най-необходимите минерални вещества в пастата. 
«Сибирска шипка. Възстановяване и обновяване» ефективно способства за възстановя-
ването и заздравяването на тъканите на устната кухина, подобрява кръвоснабдяването 
на венците, притежава противовъзпалително действие, препятства развитието на паро-
донтоза, укрепва зъбния емайл и понижава риска от възникването на кариес. Редовната 
употреба на пастата ефективно профилактира пародонтозата и кариеса. 

Активни компоненти: екстракт от сибирска шипка, червена глина, екстракти от 
сибирска хвойна и салвия, екстракти от облепиха и лайка.
75 ml  403379

«СИБИРСКА ОБЛЕПИХА» 
НАТУРАЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПАСТА ЗА ЗЪБИ

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА

ВЪЛШЕБНИК
КОНЦЕНТРИРАН БАЛСАМ-ФЛОРАСЕПТИК
Използвайте балсам «Вълшебник» за защита на венците от бактерии и кървене, за заз-
дравяване на малки ранички на лигавицата на устната кухина. Растителните екстракти 
идеално ще почистят устната кухина и ще освежат дъха.
Активни растителни ингредиенти:
Хлорофилипт (екстракт от листата на евкалипт) и екстракт от сибирска лиственица - стиму-
лират процесите на възстановяване на тъканите, потискат размножаването на патогенни 
бактерии. Маслото от евкалипт снема възпаленията, ускорява заздравяването на ранички. 
Ментата освежава, възстановява еластичността и повишава здравината на кръвоносните съ-
дове. Салвията, женското биле, японската фалопия и байкалският шлемник притежават 
стягащо действие, укрепват кръвоносните съдове. Лайката и маслото от чаено дърво имат 
противомикробни и противовирусни свойства.

Състав: Хлорофилипт (екстракт от листата на евкалипт), екстракт от сибирска 
лиственица, масло от евкалипт, мента, салвия, женско биле, японска фалопия, бай-
калски шлемник, лайка, масло от чаено дърво.

250 ml  401915
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Пастите за зъби на „Сибирско здраве“ не съдържат флуор, лаурилсулфати, полиетилен гликол, парабени, груби абразивни компоненти, антисептици, синтетични ароматизатори и багрила. Не са тествани върху животни.

82

«СИБИРСКИ ПРОПОЛИС» 
НАТУРАЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПАСТА ЗА ЗЪБИ 



2014 г.  Лауреат от Международния конкурс „Най-добри 
стоки и услуги - ГЕММА“ („Елбифид“)

2013/14  Димлома и сребърен медал от конкурса „100 
най-добри стоки в Русия“ („Тримегавитал. Бораго 
и амарант“).

2013 г. Златен медал (Свидетелство) от Международния 
конкурс „Най-добри стоки и услуги - ГЕММА“ 
(„Тримегавитал. ДГК Суперконцентрат“ и 
„Eлбифид“).

2008 г. Лауреат на Общоруския конкурс „100 най-добри 
стоки в Русия“ и златен знак за продукт с високо 
качество за балсамите малахитов, сребърен, аха-
тов и златен от серията балсами „Сибирски пропо-
лис“

2007 г. Сребърен медал от Общоруския форум „Здрав-
ица-2007” в категорията „Най-добра книга по 
възстановителна медицина, курортология и фи-
зиотерапия” за „Ръководство по микронутриен-
тология” от Ю. Ю. Гичев и Ю. П. Гичев.

2006 г. Диплом и златен медал на Сибирския панаир 
„СИБЕКСТРИМ-2006“ за разработването и произ-
водството на линия фитнес-продукти за жени.

  Диплом от Общоруската програма-конкурс „100 
най-добри стоки на Русия” – за колекцията фи-
точайове „Целебните билки на Олхон”.

2004 г.  Лауреат на Общоруската програма-конкурс „100 
най-добри стоки на Русия” за творчески подход 
и разработване на нова конкурентоспособна про-
дукция, пов ди гаща авторитета на региона, и за 
ефективно организиране на производството.

2002 г. Почетен медал „И.И. Мечников” на Руската ака-
демия за естествени науки „За практически 
принос в укрепването на здравето на нацията” 
(„Сибирска колекция балсами”).

2001 г. Почетен медал „И.И. Мечников” на Руската ака-
демия за естествени науки „За практически 
принос в укрепването на здравето на нацията” 
(„Лимфосан”).

  Почетен медал на Руската академия за естест-
вени науки „И.И. Мечников” „За практически 
принос в укрепването на здравето на нацията” 
(„Адаптовит”).

  Проф. Юрий Петрович Гичев е награден с почет-
ния медал „И.И. Мечников” на Руската академия 
на естествените науки „За практически принос в 
укрепването на здравето на нацията”.

ПРОФЕСИОНАЛНО И ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ
КОРПОРАЦИЯ “СИБИРСКО ЗДРАВЕ” Е ЛАУРЕАТ НА МНОЖЕСТВО МЕДАЛИ И ОТЛИЧИЯ -  
ИЗРАЗ НА ПРИНОСА Й В ГРИЖИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА

Представителство «Сибирско здраве» - България
София, ул. «Николай Лилиев» № 18

тел. 02 983 68 37
www.siberianhealth.com

Вашият консултант: ....................................................................................

КОРПОРАЦИЯ „СИБИРСКО ЗДРАВЕ“ Е 
СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Общоруският бизнес рейтинг за 2017 г. потвърди, че 
Корпорация „Сибирско здраве“ се развива успешно и 
стабилно. „Сибирско здраве“ зае 2-ро място сред най-
добрите предприятия в Сибир в своя сегмент и полу-
чи най-висока оценка за надеждност „ААА“.

Бизнес-рейтингът оценява повече от 600 предприя-
тия от цялата страна на основата на данните на дър-
жавната статистика на Русия (Росстат).

EXPERALTA PLATINUM ПОЛУЧИ 
НАГРАДАТА ANTI-AGING 2017

Интензивно подмладяващият дневен крем Experalta 
Platinum получи най-високата награда на списание 
«Домашний очаг» в категорията «Най-добро анти-
възрастово средство» в номинациите „Най-добри 
дневни средства“ по избор на читателите за 2017 г.
През 2015 г. нощният избелващ крем Phytomedica – 
фаза II, победи в номинацията „Най-добро средство 
против пигментация“, а кремът „Сибирска роза“ полу-
чи през 2016 г. награда като най-добро средство за 
грижа за кожата на ръцете.
Победителите се определят от експерти, читатели и 
членове на редакцията, които оценяват консистен-
цията, текстурата, попиващата способност, аромата, 
наличието на мигновен ефект, и най-главното – отде-
лят голямо внимание на състава. А главното преиму-
щество на интензивно подмладяващия крем Experalta 
Platinum са натуралните природни компоненти. 

„СИБИРСКО ЗДРАВЕ“ – ЛАУРЕАТ НА 
НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА  
„СПОРТЪТ И РУСИЯ - 2018“

Най-висока оценка на журито – наградата „Най-
добър производител на спортни храни“ - получи ли-
нията за спортни храни Siberian Super Natural Sport на 
Корпорация „Сибирско здраве“. По този начин бе оце-
нено не само високото качество на линията за спорт-
ни храни, но и са отбелязани усилията на компанията 
за развитие на масовия спорт и популяризиране на 
здравословния начин на живот.

Ежегодната национална награда „Спортът и Русия“ е 
учредена от Фонда „Социални проекти и програми“ с 
подкрепата на Министерството на спорта на РФ и се 
връчва за пети път.


