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СИЛА СИБІРСЬКОЇ 
ПРИРОДИ  
ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ 
НА КРАЩЕ!
ДВАДЦЯТЬ ДВА РОКИ ТОМУ МИ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЮ ЗАВДАННЯ: 
створити продукти для здоров'я та краси на основі диких сибірських 
рослин. Завдяки перспективним науковим розробкам у галузі хронобіології, 
ендоекології, адаптаційної медицини та багатству природи Сибіру наша 
мета була досягнута.

Сьогодні Siberian Health знають і люблять у 46 країнах світу. Офіційні 
продажі йдуть у Європі, США, В'єтнамі, Мексиці та країнах СНД — наші 
продуктові лінійки актуальні повсюди, адже кожен хоче відмінно себе 
відчувати і прекрасно виглядати в будь-якому віці.  
Ми можемо з упевненістю сказати: продукти для краси, здоров'я та спорту 
з самого серця Сибіру люблять мільйони людей в усьому світі!
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НАУКА —  
В ОСНОВІ КОЖНОГО 
ПРОДУКТУ!

Власні наукові розробки — гордість Siberian Health. У нашому Науково-
інноваційному центрі ми досліджуємо біологічну активність рослин, 
їх властивості та вплив на організм людини. Передові технології, кращі 
експерти та наукові співробітники з великим досвідом застосування 
біологічно активних компонентів дозволяють нам щороку випускати 
нові, унікальні інноваційні продукти. Одночасно ми підтримуємо науку, 
впроваджуючи в практику перспективні розробки молодих вчених 
і розкриваючи вітчизняний дослідний потенціал.
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ПРІОРИТЕТ 
ЯКОСТІ
Завдяки власному виробництву у нас є унікальна можливість контролювати 
весь процес створення продукту — від розробки до відправлення до Центрів 
обслуговування Компанії. 

ТРИ ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ  
НАШОГО ВИРОБНИЦТВА:

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
На наших лініях встановлено сучасне та високотехнологічне обладнання, ви-
роблене у Південній Кореї, Японії та Китаї. Суворий відбір сировини, постій-
ний нагляд за дотриманням рецептур і перевірка готових партій — основа 
гарантованої якості Siberian Health. Підтверджено сертифікатами ISO і GMP. 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Використання біорозкладних матеріалів, мембранні установки очищення 
води, комплексна система фільтрації повітря дозволяють повною мірою від-
повідати російським і міжнародним стандартам екологічно чистого  
виробництва. 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ 
Кваліфікація, компетентність і вмотивованість команди — гордість нашого 
виробництва. Програми професійного зростання дозволяють підтримувати 
навики фахівців на найвищому рівні та активно розвивати нові потужності, 
віддаючи лінії в надійні, підготовлені руки. 

14 000 КВ. М  
займає наш новий ви-
робничий комплекс, 
запущений у 2016 році 
в Новосибірській області 
(м. Бердськ).
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ПРИЄДНУЙСЯ І ТИ! 
ЛОВИ ЗЕЛЕНУ ХВИЛЮ 
ДОБРИХ СПРАВ!

 • СТАНЬ БЛАГОДІЙНИКОМ І ВНЕСИ СВІЙ ВКЛАД У ПОРЯТУ-
НОК ПЛАНЕТИ!

 • СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ, І, МОЖЛИВО, САМЕ ТВІЙ ЕКОПРОЕКТ 
ОТРИМАЄ ГРАНТ ВІД КОМПАНІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ В РОЗМІРІ 
50% ВІД ЙОГО ЗАГАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ!

Ми діємо: повертаємо життя лісам, беремо участь у порятунку рідкісних видів 
рослин, тварин і птахів, а також рятуємо від забруднення перлину Сибіру — озе-
ро Байкал — один з найбільших резервуарів прісної води в світі.

Фонд The World Around You — це чудова можливість взяти участь у захисті на-
вколишнього середовища.

Ми відповідаємо за цей світ, тому ми діємо. Ми багато чим завдячуємо Природі — 
і тому нам не байдуже, що з нею відбувається сьогодні.

http://worldaroundyou.org/greenwave 

#моязеленахвиля
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CoreNRG 
Корисна енергія 

для всіх, хто 
зайнятий 
справою!

с. 18–19

В ЦЕНТРІ  
УВАГИ: HEALTH

«Хронолонг» 
Антивіковий 
комплекс
с. 48–49

SET Енергія життя с. 12–13
SET Сильний імунітет с. 14–15
«Ритмы здоровья» с. 16–17
CoreNRG с. 18–19
«Адаптовит» с. 20–21
SET Здорове серце с. 22–23
Лінія «Тримегавитал» с. 24–29
SET Життя без алергії с. 30–31
SET Здорові суглоби с. 32–33
SET Релакс с. 34–35
SET Гострий зір с. 36–37
SET Міцний імунітет с. 38–39
Лінія «Элемвитал» с. 40–47
ANTI-AGE: «Хронолонг», «ВитаГерманий» с. 48–51
«Истоки чистоты» с. 52–53
Лінія «Лимфосан» с. 54–55
«Тригельм» с. 56–59
«Эльбифид» с. 60
Природний інуліновий концентрат с. 61
Лінія «Синхровитал» с. 62–65
«НовоМин» с. 66–67
Горхон с. 68–69
Фіточаї «Цілющі трави Ольхона» с. 72–73
Лінія «ЭПАМ» с. 74–75
Лінія Essentials by Siberian Health с. 76–77
Бальзами «Сибирский прополис» с. 78–79
Набори DAILY Box с. 88–91

Siberian Super Natural Sport с. 80–87
Лінія Body Compliment с. 92–99

SPORT
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Experalta 
Platinum  

Преміальний 
anti-age 
догляд

с. 106–119

ENDEMIX 
Сила природи  

для твоєї краси
с. 128–141

В ЦЕНТРІ  
УВАГИ:

Experalta Platinum с. 106–119

L'INSPIRATION DE SIBÉRIE с. 120–123

PHYTOMEDICA с. 124–127

Біологічно Активна Косметика с. 128–141

СИБІРСЬКА КОЛЕКЦІЯ БАЛЬЗАМІВ с. 142–169,  
    172–179

Природний догляд за обличчям с. 144–147

Лінія «Ашагтай» с. 148–149

Лінія «Баархад» с. 150–151

Догляд за шкірою голови та волоссям с. 156–161

Природний догляд за тілом с. 162–167

Щоденний догляд для чоловіків с. 168

Догляд за тілом: інтимна гігієна с. 169

Зубні пасти с. 172–173

SIBERIAN SPA COLLECTION с. 180–185

Greenpin с. 188–191

«Витамама BABY» с. 192–193

Vitamama KIDS с. 194–195

«ВИТАМАМА» с. 196–197

BEAUTY

STYLE
Футболки, шейкери та рушник  
Siberian Super Natural Sport с. 87

Бейсболка, футболка ПРОМО с. 198

Записник, ручка та інша атрибутика с. 199
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Світ розвивається. Технічний прогрес привносить безліч благ у наше життя — 
від швидкісного Інтернету до безпілотних автомобілів... Але одночасно з цим 
збільшується навантаження на організм, а кількість і якість нутрієнтів, необ-
хідних для підтримання гарного самопочуття щодня, знижується.
У цьому розділі ви знайдете ефективні рішення для підтримки організму та 
дізнаєтеся:
• як коректно збагатити раціон вітамінами та мікроелементами;
• як зберегти енергетичний баланс і перемогти втомленість;
• як забезпечити антиоксидантний захист;
• як залишатися позитивним і бути в тонусі протягом цілого дня,  

за будь-якої погоди і час року.

ЖИВІТЬ ПОВНОЦІННИМ ЖИТТЯМ  
РАЗОМ ІЗ SIBERIAN HEALTH! 
В ОСНОВІ НАШИХ ПРОДУКТІВ:
1. Дикорослі трави і рослини Сибіру та Далекого Сходу.

2. Сучасні наукові розробки в галузі ендоекології, адаптаційної медицини і 
хронобіології.

3. Високоякісні інгредієнти світових виробників (DSM Nutritional, Lonza, 
Glanbia, Ingredia).

ПРОДУКТИ 
ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

Продукція Siberian Health. 2018       11

HEALTH



Природні енергетики і адаптогени підвищу-
ють стійкість організму до фізичних і розумо-
вих навантажень, стресів, зміни сезонів року і 
частих перельотів.

Регулярне вживання вітамінів і мінералів 
сприяє виробленню енергії.

«АДАПТОВИТ»
• Допомагає впоратися зі втомою, підси-

лює імунітет і адаптогенні функції ор-
ганізму.

• Унікальний запатентований комплекс 
сибірських рослин-адаптогенів за-
безпечує потужний накопичувальний 
ефект.

• 20 років успішного застосування.

 Докладніше —  на с. 20–21.

ENERGY BOX
• 12 основних вітамінів дарують бадьо-

рість і гарне самопочуття.

• Пантогематоген підтримує високий рі-
вень працездатності та підвищує захис-
ні сили організму.

• Кальцій і вітамін D зміцнюють кістки, 
зуби, волосся та нігті.

 Докладніше —  на с. 91.

CORENRG

• Тонізує, підсилює захисні функції орга-
нізму.

• Заряджає енергією за рахунок клітин-
ного соку ялиці та екстрактів сибірських 
рослин.

• Допомагає впоратися з хронічною втом-
леністю, швидко адаптуватися до зміни 
часових поясів і кліматичних зон.

 Докладніше —  на с. 18–19.

ПРИРОДНІ АДАПТОГЕНИ І КОМПЛЕКС ОСНОВНИХ ВІТАМІНІВ 
ДОПОМОЖУТЬ ВАМ БУТИ В ТОНУСІ КОЖНОГО ДНЯ!

РЕКОМЕНДУЄМО ЗАСТОСОВУВАТИ РАЗОМ!

12



SET ЕНЕРГІЯ ЖИТТЯ
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ПЕРЕД СЕЗОНОМ ВІРУСІВ ТА ЗАСТУД — ВСЯ УВАГА ІМУНІТЕТУ!

Чим зайняті ваші імунні клітини зараз?
• знешкоджують чужорідні речовини;
• опираються хвороботворним мікробам;
• знищують мутовані клітини.

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

«ЭЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ»
• Підвищує опірність організму інфекціям 

і вірусам, стимулює відновлення клітин.

• Цинк в органічній формі та рослинні 
екстракти повністю засвоюються орга-
нізмом, забезпечують максимальний 
ефект.

• Рекомендується людям з ослабленою 
імунною системою.

 Докладніше —  на с. 46.

«ЭЛЬБИФИД»
• Зміцнює імунітет, нормалізуючи мі-

крофлору кишечника.

• Кожна капсула містить високу концен-
трацію лакто- і біфідобактерій.

• Рекомендується при порушенні трав-
лення, для захисту шлунково-кишко-
вого тракту в подорожах і нормалізації 
мікрофлори під час використання анти-
біотиків.

 Докладніше —  на с. 60.

«СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ»
• Підвищує захисні функції організму, 

зміцнює імунітет.

• Прополіс, структурований іонами срі-
бла, та 13 сибірських трав надають по-
тужного противірусного і антибактері-
ального ефекту.

• Рекомендується всім у період міжсезоння.

 Докладніше —  на с. 79.РЕКОМЕНДУЄМО ЗАСТОСОВУВАТИ РАЗОМ!
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SET СИЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ
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В 1 КАПСУЛІ РАНКОВОЇ ФОРМУЛИ

Найменування Маса, мг РДНС*
Вітамін А 1,15 127
Вітамін Е 19,4 129
Вітамін В₁ 1,45 96,7
Вітамін В₂ 1,53 85
Вітамін В₆ 1,9 95
Вітамін В₁₂ 0,00323 107,7
Вітамін К₁ 0,072 60
Вітамін С 105,8 117,5
Вітамін D₃ 0,0132 132
Нікотинамід 14,9 74,5
Фолієва 
кислота 0,53 132,5

Пантотенова 
кислота 5,22 104,4

Біотин 0,12 240
Бета-каротин 5 100
Дигідроквер-
цетин 9 36

Коензим Q10 11,3 37,7
Лікопін 4 80
Параамінобен-
зойна кислота 15,8 15,8

Елеутерозиди 
В + Е 0,28 28

Катехіни 24,5 24,5

500048 
«РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ»
РАНКОВА ТА ВЕЧІРНЯ ФОРМУЛИ

60 капсул

Працюють:
24 години на добу
7 днів на тиждень

В 1 КАПСУЛІ ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМУЛИ 
Найменування Маса, мг РДНС*

Цинк 12 80
Мiдь 0,7 70
Йод 0,08 53,3
Залізо 9,6 69
Марганець 0,6 60
Селен 0,07 100
Молібден 0,07 100
Хром 0,03 60
Байкалін 3,6 36
Ізовалеріанова 
кислота 0,8 40

*  РДНС – рекомендована добова норма 
споживання.
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1. ДОБОВІ БІОРИТМИ
Ранкова формула допоможе прокинутися та відчувати себе бадьо-
рим протягом усього дня, вечірня – розслабить тіло і розум.

2. ЦИКЛІЧНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЗАСВОЄННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН
При створенні вітамінно-мінерального комплексу «Ритмы здо-
ровья» ми врахували різну швидкість засвоєння поживних речовин 
у ранковий і вечірній час. Це обумовлює максимально ефективні й 
вивірені рецептури, покладені в основу формул оранжевої та синьої 
капсул.

3. ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ: ПОСИЛЮЮЧИ І ДОПОВНЮЮЧИ  
  ОДНЕ ОДНОГО

Деякі вітаміни і мікроелементи при спільному вживанні стають 
справжніми антагоністами, знижуючи взаємну біологічну актив-
ність. У комплексі «Ритмы здоровья» всі компоненти підібрані таким 
чином, що біологічна ефективність кожного вітаміну та мікроеле-
мента значно підвищується в порівнянні зі звичайними комбінова-
ними вітамінно-мінеральними продуктами.

Рослинні речовини – хронобіотики, 
що враховують циклічність проце-
сів в організмі людини:

Є ТІЛЬКИ  
У НАС!

Екстракт 
елеутерокока

Екстракт 
зеленого чаю

Екстракт шоломниці 
байкальської

Екстракт 
хвоща

Екстракт 
валеріани

«РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ»
ДВОФАЗНА ФОРМУЛА ПРОДУКТУ: ІДЕАЛЬНО ПІДІБРАНЕ 
ПОЄДНАННЯ ВІТАМІНІВ І МІНЕРАЛІВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДНЯ  
І СПОКІЙНОЇ НОЧІ!

HEALTH

20 
 вітамінів

9 
 мінералів

6 
 екстрактів

ENERGY
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500327
CoreNRG

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІМУНОБУСТЕР

Склад: вода, клітинний концентрат сибірської 
ялиці Bioeffective™ by Prenolica®, рослинний 
комплекс CoreNRG (екстракти червоної щітки, 
курильського чаю, чебрецю, звіробою), комплекс 
рослинних екстрактів ENDEMIX™ (екстракти 
елеутерокока, маралового кореня, байкальської 
шоломниці).

30 мл

ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ:

 • Бадьорість і енергійність щодня.
 • Зміцнення імунітету.
 • Збереження молодості клітин.
 • Підвищення працездатності.
 • Посилення розумової активності.
 • Поліпшення адаптаційних можли-

востей організму.
 • Прискорення відновлення після 

навантажень.
 • Захист від стресу та втомленості.
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КОРИСНА ЕНЕРГІЯ 
ДЛЯ ВСІХ, ХТО ЗАЙНЯТИЙ 
СПРАВОЮ!
Швидке та зручне рішення при стресах і застудах, зміні часових поясів і кліматичних зон, іспитах і важкій роботі, еколо-
гічних і токсичних навантаженнях, занепаді сил та поганому настрої, будь-яких хронічних виснажливих станах.

Клітинний сік ялиці 
Bioeffective™ — унікальний  
екстракт пренолів і терпенів  
ялиці.  
Вже завдяки яскравому хвойному 
ароматові стає зрозуміло, наскіль-
ки це потужний концентрат. Він 
підвищує активність мозку, «роз-
ворушує» імунітет і «заряджає» 
клітини печінки. І це тільки те, що 
вже доведено, але ж дослідження 
тривають!

Комплекс ендемічних  
рослин-адаптогенів ENDEMIX™: 
сибірський женьшень, байкаль-
ська шоломниця та мараловий 
корінь. Надовго піднімає тонус 
та істотно підвищує ККД організму. 
Молодість і здоров'я клітин —  
це не функція віку, а результат 
максимального забезпечення 
енергією!

Рослинний комплекс CoreNRG — 
найпотужніші трави зі складу 
легендарного бальзаму широкого 
спектра дії «Корень» (402860): 
родіола холодна (червона щітка), 
звіробій, чебрець і курильський 
чай. Могутня суміш проти бакте-
рій, вірусів, токсинів, окислювачів, 
запалень і всього того, що забирає 
у нас енергію та сили!
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ЛЕГЕНДАРНИЙ  
ЕНЕРГО - 
МО ДЕЛЮЮЧИЙ  
КОМПЛЕКС
Розроблений на початку 1980-х рр. 
одним з учнів І. І. Брехмана —  
вченого, який довів унікальну 
здатність адаптогенів активізува-
ти енергоефективність будь-якого 
органу і всього організму в цілому.

Дози фітоадаптогенів підібрані 
методом математичного моделю-
вання. В результаті розроблено 
унікальне співвідношення ком-
понентів, при якому малі дози 
справляють «вибуховий» ефект 
і відкривають дивовижну широту 
енергомоделюючої дії без побіч-
них реакцій.

За 10 років використання продукту 
його ефективність була неодно-
разово підтверджена клінічними 
дослідженнями.

500094
«АДАПТОВИТ»
 • Підвищує активність нервової 

системи.
 • Покращує концентрацію уваги.
 • Нормалізує обмін речовин, під-

вищує захисні сили організму і 
працездатність.

Склад: водяні екстракти кореню левзеї, коренів 
і кореневищ родіоли рожевої, кореню женьшеня, 
кореню елеутерокока, кореню аралії маньчжур-
ської, насіння лимонника китайського, натрію 
бензоат, вода дистильована.

10 мл
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РІВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНУ ТА ГОМОЦИСТЕЇНУ МОЖНА РЕГУЛЮВАТИ ЗА  
ДОПОМОГОЮ ОМЕГА-3 ЖИРНИХ КИСЛОТ ТА ІНШИХ РОСЛИННИХ РЕЧОВИН

ГОЛОВНІ ПРИЧИНИ 
ПРОБЛЕМ ІЗ СЕРЦЕМ

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

Одна з причин виникнення серцево-судинних 
порушень — атеросклероз. Його розвитку 
сприяє так званий поганий холестерин, який 
осідає на стінках судин, через що порушується 
кровообіг. 

Також негативний вплив має гомоцистеїн, що 
сприяє формуванню холестеринових бляшок і 
їх відкладенню на стінках судин.

«ТРИМЕГАВИТАЛ.  
СИБИРСКИЙ ЛЕН  
И ОМЕГА-3»
• Регулює ліпідний обмін і кров'яний 

тиск, знижує ризик пошкодження 
судин і утворення тромбів.

• Містить два джерела омега-3 кис-
лот: концентрат риб'ячого жиру 
(30% омега-3) і насіння льону.

• Підходить для вживання на регу-
лярній основі по дві капсули на день.

 Докладніше —  на с. 26. ШАНГА ЗУРХЭН 
«СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
• Сприяє нормалізації артеріального тиску 

та серцевого ритму.

• Містить траву глоду, пустирника і меліси.

• Рекомендований людям старшого віку з 
підвищеним тиском.

 Докладніше —  на с. 73.

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

ЗРОБИ СВІЙ ВИБІР!!

«СИНХРОВИТАЛ III»
Джерело бета-глюкана, ліпоєвої кислоти, 
селену та лікопіну, додаткове джерело 
вітексину. Продукт розроблений з ураху-
ванням біоритмів серцево-судинної сис-
теми і містить новітні біологічно активні 
компоненти, які сприяють зниженню 
рівня холестерину і артеріального тиску, 
зменшують імовірність тромбозу.

 Докладніше —  на с. 63.
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НАВІЩО ПОТРІБНІ ЖИРИ?
ВОДНОЧАС З БІЛКАМИ І ВУГЛЕВОДАМИ ЖИРИ 
Є НЕЗАМІННИМИ ПОЖИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ДЛЯ 
НАШОГО ОРГАНІЗМУ — ВОНИ СЛУЖАТЬ ДЖЕРЕЛОМ 
ЕНЕРГІЇ ТА МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ УТВОРЕННЯ НОВИХ КЛІТИН.

КОРИСНІ ТА ШКІДЛИВІ ЖИРИ — ЯК ЇХ ВІДРІЗНИТИ?
Корисними жирами є поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) омега-3, що містяться в морепродуктах і дея-
ких рослинах. А шкідливими є насичені та тваринні жири, що у великій кількості містяться в м'ясі, фастфу-
ді, снеках і кондитерських виробах.

ЧИМ КОРИСНІ ОМЕГА-3?
Поліненасичені жирні кислоти поліпшують роботу серця та мозку, підтримують функції зору і суглобів, 
знижують рівень шкідливого холестерину і допомагають боротися з вільними радикалами. Крім того, 
вони прискорюють метаболізм, сприяють втраті зайвої ваги, не утворюють зайвої жирової тканини та за-
безпечують великою кількістю енергії.

ЧИМ ШКІДЛИВІ НАСИЧЕНІ ЖИРИ ТА ДО ЧОГО ПРИЗВОДИТЬ ДЕФІЦИТ ОМЕГА-3?
Надмірне споживання продуктів, багатих на насичені жири, може призвести до ожиріння, діабету, хвороб 
серця, інсультів, інфарктів, підвищенню рівня холестерину і закупорювання судин. Разом з дефіцитом 
омега-3 це загрожує підвищенням артеріального тиску, збільшенням в'язкості крові, ризиком виникнення 
серцево-судинних захворювань, порушеннями роботи нервової системи та зору.

ЩО РОБИТИ, ЩОБ УНИКНУТИ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ?
Омега-3 кислоти не синтезуються організмом і, як правило, не надходять у достатній кількості з їжею. Як 
отримати необхідну кількість ПНЖК? Краще рішення — вибрати високоякісну добавку до їжі!
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ЯКІСТЬ
Ми використовуємо сировину 
тільки фармацевтичної якості, що 
відповідає стандартам європей-
ських виробників (DSM Nutritional, 
Lonza).

КОМФОРТ
Спеціальна технологія капсулю-
вання дозволяє зберігати корисні 
властивості активних компонентів 
протягом усього терміну придат-
ності, а технологія less fish smell 
зменшує рибний запах у продук-
тах з омега-3 кислотами.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
Оптимальні добові дозування до-
помагають підтримувати чудове 
самопочуття в будь-якому віці 
та збагачують раціон корисними 
жирами.

«ТРИМЕГАВИТАЛ»

КОРИСНІ ЖИРИ В 
КАПСУЛАХ: ГАРАНТІЯ 
БЕЗПЕЧНОСТІ
Чи знаєте ви, що вживання 
лляної олії, що зберігається 
в пляшках, може завдати 
шкоди організму? Річ у тім, 
що при контакті з повітрям 
вона дуже швидко окис-
люється, в результаті чого 
утворюється величезна 
кількість вільних радикалів. 
Саме тому важливо вибира-
ти лляну олію в капсулах, які 
виключають її окислення.
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3 КАПСУЛИ =

300 г тунця =

200 г креветок =

150 г  
оливкової  

олії

3 капсули містять:

Найменування  
інгредієнта

Маса,  
мг

% від рекомен-
дованого добо-

вого споживання

ПНЖК омега-3 1125 93,7
Вітамін Е 14,5 96,7

500062 
«ТРИМЕГАВИТАЛ  
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3»
 • Захист серця та судин: антитром-

ботичний і судинорозширюваль-
ний ефект.

 • Відразу два джерела омега-3: 
натуральна лляна олія і надчи-
стий комплекс з жиру морських 
риб MEG-3™.

 • Вітамін Е для надійного захисту 
корисних жирів від окислення.

Склад: надчистий комплекс омега-3 жирних 
кислот з жиру морських риб MEG-3™, лляна олія, 
вітамін Е.

30 капсул
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2 капсули містять:

Найменування  
інгредієнта Маса

% від реко-
мендованого 

добового 
споживання

Вітамін Е 60 мг 400
Вітамін D3 600 МО 150
Гамма-ліноле-
нова кислота 213 мг 30,5

ГАММА-ЛІНОЛЕНОВА 
ОМЕГА-6 — ПРИРОДНИЙ 
ЩИТ ВІД АЛЕРГІЇ!
Потрапляючи в кров, гамма-ліноленова кислота 
перетворюється на простагландин Е₁ — одну з найпотужніших 
захисних речовин, яка має виражену антиалергічну 
та протизапальну дію.

500049 
«ТРИМЕГАВИТАЛ  
БОРАГО И АМАРАНТ»
 • Профілактика алергічних ре-

акцій.
 • Два натуральних джерела 

омега-6 ПНЖК: олія бурачника 
і олія амаранту.

 • Вітаміни D і Е для посилення 
дії гамма-ліноленової кислоти 
та зміцнення імунітету.

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

30 капсул
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500060
«ТРИМЕГАВИТАЛ. 
НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН 
И ОБЛЕПИХА»
Натуральний антиоксидантний 
захист шкіри та профілактика 
запальних процесів у шлунку й 
кишечнику.
• Натуральна обліпихова олія.
• Обліпиховий бета-каротин 

CaroCare®.
• Вітамін E для посилення анти-

оксидантного захисту.
1 капсула — 120% від добової нор-
ми бета-каротину (6 мг).

Склад: обліпихова олія, суміш токоферолів 
(натуральний вітамін Е), натуральний бета-
каротин 30% CaroCare®.

30 капсул

КОРИСТЬ БЕТА-КАРОТИНУ:
Є одним з найважливіших мікронутрієнтів, 
безпечним джерелом вітаміну А.
Чинить антиоксидантну, імуностимулюючу 
і адаптогенну дію.
Підсилює захисну дію вітаміну Е 
та обліпихової олії.

500061 
«ТРИМЕГАВИТАЛ  
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»
 • Функціональна активність мозку 

та гострий зір.
 • Найвища концентрація чистої, 

гіпоалергенної ДГК Life's DHA™, 
виділеної зі свого першоджере-
ла — глибинних морських водо-
ростей, — 290 мг в 1 капсулі.

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

30 капсул
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500102
«ТРИМЕГАВИТАЛ 
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»
• Природний захист очей від світ-

лового випромінювання смарт-
фонів і профілактика вікової 
дегенерації клітин сітківки.

• Лютеїн FloraGLO® і зеаксантин 
OptiSharp® в ефективному дозу-
ванні.

• Потужний антиоксидант вітамін 
Е для посилення ефективності 
лютеїну та зеаксантину.

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

30 капсул

ЛЮТЕЇН І ЗЕАКСАНТИН — ІДЕАЛЬНЕ 
ПАРТНЕРСТВО!
В результаті багаторічних досліджень була доведена максимальна 
ефективність застосування саме цього поєднання каротиноїдів:  
10–20 мг лютеїну та 2–4 мг зеаксантину.

Найменування компонента Маса, мг % від РДП*
Лютеїн 10 200

Зеаксантин 2,4 240
Вітамін Е 4,85 32,3

* РДП — рекомендована добова потреба.

HEALTH
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ПРОФІЛАКТИКА АЛЕРГІЇ ЗСЕРЕДИНИ

ЩО ПРОВОКУЄ  
ВИНИКНЕННЯ  
АЛЕРГІЇ?

З року в рік зростає число людей, які страж-
дають на алергічні захворювання. На думку 
вчених, у цього феномена може бути декілька 
причин, однією з яких є неправильне форму-
вання імунної відповіді в ранньому дитинстві. 
Як інший значущий фактор виділяють нераці-

ональне харчування, яке призводить до пору-
шення балансу в організмі між протизапальни-
ми речовинами. Крім того, підвищену алергічну 
чутливість організму часто пов'язують з парази-
тарними інфекціями.

«ТРИМЕГАВИТАЛ  
БОРАГО И АМАРАНТ»
• Забезпечує організм гамма-лінолено-

вою кислотою для вироблення захис-
них гормонів, що знижують чутливість 
до алергенів.

• Чинить профілактичний ефект.

• Підходить людям з чутливістю до змін 
середовища, схильністю до алергічних 
реакцій на сезонне цвітіння, ягоди, їжу.

 Докладніше —  на с. 27.

«ЛИМФОСАН Э»
• Діє як сорбент і нормалізує роботу ки-

шечника для природного захисту від 
паразитів.

• Пектин і рослинні екстракти забезпечу-
ють протипаразитарний і жовчогінний 
ефект.

• Рекомендований для профілактики 
алергії поза періодом загострень.

 Докладніше —  на с. 55.

«ТРИГЕЛЬМ»
• Надає протипаразитарної дії, 

відновлює імунні процеси, 
знижуючи ризик виникнення 
алергічних реакцій.

• Містить тільки натуральні 
компоненти.

• Має базову програму засто-
сування, а також адаптовану 
програму для людей з пробле-
мами шлунково-кишкового 
тракту.

 Докладніше —  на с. 56–59.

 • «Стерильні» умови життя в дитячому віці
 • Незбалансоване харчування
 • Паразитарні інфекції

РЕКОМЕНДУЄМО ЗАСТОСОВУВАТИ 
РАЗОМ!
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ПОДБАЙТЕ ПРО СВОЇ СУГЛОБИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ,  
ЩОБ УНИКНУТИ ПРОБЛЕМ У МАЙБУТНЬОМУ!

 • підвищені фізичні навантаження
 • зайва вага
 • травми

ГОЛОВНІ ВОРОГИ  
СУГЛОБІВ

Відновлення суглобового хряща відбувається 
повільно, а щоденні навантаження зношують 
суглобові тканини, створюючи передумови 
для розвитку проблем. 

Процес деградації суглобів прискорюється 
через зайву вагу, травми, підвищену фізичну 
активність/малорухливий спосіб життя та ін-
дивідуальні особливості. 

«ЛИМФОСАН АРТРО»
• Виводить шлаки і токсини, що відклада-

ються в суглобах.

• Містить високоочищений гідролізат ко-
лагену Peptan™, що сприяє відновленню 
суглобового хряща.

• Забезпечує підтримання суглобів з ви-
соким ступенем зносу (актуально для 
людей старшого віку).

 Докладніше —  на с. 55.

«СИНХРОВИТАЛ VI»
• Прискорює відновлення суглобів, має 

протизапальну дію.

• Двофазна формула з хондропротекто-
рами і природними протизапальними 
екстрактами забезпечує максимальний 
захист.

• Комплексний підхід для профілактики 
деградації суглобової тканини.

 Докладніше —  на с. 65.

УЯН НОМО | «Гибкий лук»
• Знімає дискомфорт і біль в суглобах, 

має протизапальну дію. 

• Містить органічну сірку, фермент дин-
ного дерева (папаїн) і сибірську ялицеву 
живицю, які підтримують еластичність 
хрящів.

• Застосовується для підтримання суг-
лобів під час високих навантажень і в 
період відновлення після травм. 

 Докладніше —  на с. 175.РЕКОМЕНДУЄМО ЗАСТОСОВУВАТИ РАЗОМ!
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ПРИРОДНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДУШЕВНОЇ РІВНОВАГИ  
ТА ЗНЯТТЯ НЕРВОВОЇ НАПРУГИ 

В сучасному світі стрес чекає нас усюди: вдома, 
в офісі, на навчанні та навіть під час побутових 
справ. В результаті великого навантаження на 
нервову систему ми часто втрачаємо сон, у нас 
з'являються дратівливість і нервозність. 

Однак природа завбачливо створила цілий 
комплекс речовин, спрямованих на захист на-
шого душевного спокою!

ШЭДИТЭ НОЙР |  
«Волшебный сон»
• Має м'яку седативну дію.

• Поєднання валеріани, материнки, меліси 
та м'яти забезпечує максимальний 
ефект, а насичений аромат покращує 
настрій.

• Рекомендується вживати перед сном.

 Докладніше —  на с. 72.

«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ»
• Знижує м'язове та нервове напруження.

• Магній у біодоступній формі в поєднанні 
з екстрактами глоду та байкальської 
шоломниці забезпечує найкращий 
результат.

• Рекомендується при високих фізичних і 
розумових навантаженнях.

 Докладніше —  на с. 44.

РЕКОМЕНДУЄМО ЗАСТОСОВУВАТИ РАЗОМ!

«ТРИМЕГАВИТАЛ  
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»
• Функціональна активність мозку  

та гострий зір.

• Найвища концентрація чистої, гіпоалер-
генної ДГК Life's DHA™, виділеної зі 
свого першоджерела — глибинних мор-
ських водоростей, — 290 мг в 1 капсулі.

 Докладніше —  на с. 28.
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Сітківка ока часто підпадає під вплив соняч-
ного випромінювання та екранів електро-
нних пристроїв. Яскраве світло руйнує клі-
тини макули (центральної частини сітківки) і 
викликає в них утворення вільних радикалів. 

З часом такий вплив веде до необоротних 
порушень зору. Але світло – не єдиний ворог 
очей: наприклад, паління викликає порушен-
ня кровопостачання, що також призводить до 
погіршення зору.

ЩО МОЖЕ  
ОСЛАБИТИ ЗІР?

«АРОНИЯ И ЛЮТЕИН»
• Економічне рішення для захисту очей.

• Забезпечує необхідну кількість 
світлофільтрів.

• Містить натуральні екстракти 
чорноплідної горобини та чорниці.

 Докладніше —  на с. 76.

«ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН. 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»
• Містить 200% від добової норми 

лютеїну і зеаксантину для швидкої 
та ефективної дії.

• Сприяє профілактиці дегенерації 
сітківки.

• Поглинає шкідливу для очей 
синю частину спектра світлового 
випромінювання.

 Докладніше —  на с. 29.

«СИНХРОВИТАЛ VII»
• Двофазна формула: антиоксидантний 

захист і бар'єр проти руйнівного впливу 
світла.

• Містить широкий спектр антоціанів 
і високі дозування натуральних 
світлофільтрів.

• Підходить для підлітків, людей 
середнього та старшого віку.

 Докладніше —  на с. 65.

 • Прямі сонячні промені
 • Випромінювання екранів електронних пристроїв
 • Шкідливі звички

ПРОДУКТИ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ЗАХИСТУ ОЧЕЙ ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТУ,  
ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕКРАНІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ І ВІКОВИХ ЗМІН

РЕКОМЕНДУЄМО ЗАСТОСОВУВАТИ РАЗОМ!
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ПРИДІЛИТЬ УВАГУ СВОЄМУ ІМУНІТЕТУ,  
ЩОБ НЕ ДУМАТИ ПРО ЗАСТУДУ ТА ВІРУСИ!

Імунна система людини активна 24 години 
7 днів на тиждень. І навіть якщо в організм не 
потрапляють чужорідні речовини ззовні, все-

редині нього постійно утворюються мутовані 
клітини, які потребують своєчасного знищен-
ня.

ЭЛЬБЭШЭН
Продукція «Эльбэшэн» поєднує 
відомі антибактеріальні компоненти 
і рослинні формули, які посилюють 
антисептичну активність.

• Спрей з октенідіном (402880) 
активний відносно широкого 
спектра бактерій, надає 
пом'якшувальної дії на слизові.

• Бальзам-флорасептик 
з хлоргексидином і хлорофіліптом 
(401915), отриманим з листя 
евкаліпта, допомагає зняти 
запалення та захищає ясна від 
кровоточивості.

«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ»
• Цинк у найбільш засвоюваній органічній 

формі підтримує імунітет і підвищує за-
хисні сили організму.

• Екстракти ехінацеї та ацероли відомі 
своїми імуномодулюючими властивос-
тями.

• Комплекс рекомендується приймати за 
місяць до початку сезону застуди, щоб 
заздалегідь підготувати і активізувати 
імунну систему.

 Докладніше —  на с. 46.

«СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ»
• Створений на основі прополісу, структу-

рованого іонами срібла — природного 
антибіотика, що знищує понад 600 
різновидів патогенних мікробів, вірусів і 
грибкових структур. 

• Екстракт мелонели і дикорослі сибір-
ські трави зміцнюють всі ланки імуніте-
ту і забезпечують захист від інфекцій. 

 Докладніше —  на с. 79.

ЧИМ ЗАЙНЯТІ ВАШІ ІМУННІ 
КЛІТИНИ ЗАРАЗ?

 • Знешкоджують чужорідні речовини
 • Опираються хвороботворним мікробам
 • Знищують мутовані клітини
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«ЭЛЕМВИТАЛ»
ЕЛЕМЕНТИ ЖИТТЯ!
ЧЕРЕЗ НЕЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ ТА НЕСПРИЯТЛИВУ 
МІСЬКУ ЕКОЛОГІЮ ВСЕ БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ВІДЧУВАЮТЬ ПОТРЕБУ 
В ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛАХ МІКРО- І МАКРОЕЛЕМЕНТІВ.
На допомогу приходить «Элемвитал» — сучасна лінія вітамінно-мінеральних комплексів з високоочищеної сировини 
фармацевтичної якості! В основі кожного продукту — окремий мінерал в одній або декількох природних формах, посилений 
вітамінами та екстрактами рослинного і тваринного походження.

ПРИНЦИП ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСІВ ЛІНІЙКИ

МІНЕРАЛ (ЯДРО)

ВІТАМІНИ (ПІДСИЛЮВАЧ)

ЕКСТРАКТИ (ПІДСИЛЮВАЧ ДРУГОГО ПОРЯДКУ)
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КАЛЬЦІЙ У ФОРМІ!
ІСНУЄ ДЕКІЛЬКА ФОРМ КАЛЬЦІЮ,  
ЯКІ ПО-РІЗНОМУ ЗАСВОЮЮТЬСЯ ОРГАНІЗМОМ.

КАРБОНАТ КАЛЬЦІЮ  
Найпоширеніша форма: нормалізує електролітний баланс, запобігає руйнуванню кісткової тканини. Краще за все 
кальцій засвоюється з їжею.

ГІДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦІЮ  
Є мінеральною основою кісток (близько 50% від загальної маси) і зубів (96% емалі). Сприяє формуванню кісткової тка-
нини та послаблює її розрідження. Має найкращий градієнт засвоюваності в порівнянні з карбонатом.
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500054
«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ»
КАЛЬЦІЙ — МІНЕРАЛ ПРИРОДНОЇ МІЦНОСТІ

Натуральний кальцій в декількох природ-
них формах для оптимального засвоєння та 
створення основи міцної кісткової тканини. 
Вітамін D₃, цинк та ізофлавони сої забез-
печують адресне потрапляння кальцію в 
кістки та запобігають його втраті з віком. 
Вітаміни B₆, С і К₁, а також марганець і при-
родний кремній хвоща формують надійний 
білковий каркас кістки.

500089
«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ»
ЙОД — МІНЕРАЛ ПРИРОДНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Йод входить до складу гормонів щитовид-
ної залози, які активізують роботу всього 
нашого організму, стимулюють фізичну 
та розумову активність, беруть участь у 
процесах обміну, зростання й відновлення. 
Органічні сполуки йоду в вигляді морських 
водоростей (ламінарії) та екстракту фукуса 
забезпечує високий вміст йоду та стандар-
тизовану якість компонентного складу. 

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

60 капсул

Склад: ламінарія, порошок коренів родіоли, екстракт фукуса, 
екстракт астрагалу, Lalmin Se 2000™ (інактивовані дріжджі 
Saccharomyces cerevisiae, що містять селен у формі селеноме-
тіоніну). 

60 капсул

ГІДРОКСИАПА-
ТИТ КАЛЬЦІЮ

ЖЕЛАТИНОВІ 
КАПСУЛИ
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500038
«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ»
МІСТИТЬ МАГНІЙ В ОРГАНІЧНІЙ ФОРМІ (ЦИТРАТ МАГНІЮ) 
І ЗБАГАЧЕНИЙ ЕКСТРАКТАМИ ТРАВ.

• Екстракт валеріани має м'який седативний 
ефект.

• Екстракт листя та квіток глоду полегшує стан 
при кардіоневрозі та клімаксі, забезпечує зни-
ження кров'яного тиску.

• Екстракт шоломниці байкальської надає заспо-
кійливої дії на центральну нервову систему, 
знижує підвищену збудливість, покращує сон, 
сприяє зменшенню головного болю, розширен-
ню кровоносних судин, зниженню артеріаль-
ного тиску.

Склад: цитрат магнію, екстракт валеріани, екстракт листя та квіток 
глоду, екстракт шоломниці байкальської.

60 капсул

МІНЕРАЛ ПРИРОДНОГО 
СПОКОЮ
Магній присутній практично в кожній клітині нашого орга-
нізму, але особливо багато його в м'язах, а також м'язових 
клітинах судин і серця. Одна з його головних функцій — ре-
гуляція процесів розслаблення, що сприяє хорошому сну та 
стійкості до стресів.

3 капсули містять:

Найменування інгредієнта Маса, мг % від рекомендованого 
добового споживання

Байкалін 7,5 75
Магнiй 174 43,5
Сесквітерпенові кислоти  
в перерахунку на валеренову кислоту 0,375 18,8

Сумарний вміст вітексину-2- 
рамнозиду і гіперозиду 1,35 –
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500039
«ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ»
МІСТИТЬ ЗАЛІЗО В ДВОХ ОРГАНІЧНИХ ФОРМАХ (ФУМАРАТІ Й 
АСКОРБАТІ), ЗБАГАЧЕНИЙ ВІТАМІНАМИ ТА ЕКСТРАКТАМИ РОСЛИН.

• Екстракт кореня лопуха сприяє очищенню крові, має 
жарознижуючу, потогінну, протизапальну власти-
вість.

• Екстракт елеутерокока стимулює нервову систему, 
покращує обмін речовин, підвищує розумову і фізич-
ну працездатність.

• Вітамін С необхідний для високої біодоступності еле-
мента за рахунок переведення тривалентного заліза 
в двовалентне.

• Вітаміни групи В і природні адаптогени, отримані з 
пантів алтайського марала, регулюють кровотворен-
ня та обмін кисню в організмі, насичуючи шкіру моло-
дістю, а тіло — енергією.

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

60 капсул

ЗАЛІЗО  
ПІД КОНТРОЛЕМ
Без заліза наша кров перестає виконувати найважливішу 
функцію — трансфер кисню, що може стати причиною 
анемії. При кисневому голодуванні найбільше стражда-
ють шкіра, волосся, нігті, з'являється загальна втомле-
ність. Особливо часто від дефіциту заліза страждають 
жінки, так як з кожною менструацією вони втрачають 
велику кількість цього корисного елемента.

ПАНТОГЕМАТОГЕН 
є прекрасним адаптогеном, який стимулює захисні 
сили організму, підвищує працездатність і максималь-
но ефективно підтримує систему кровотворення.

1 капсула містить:
Найменування інгредієнта Маса, мг % від рекомендованого 

добового споживання
Вітамін В₁ 1,95 130
Вітамін В₂ 1,76 97,8
Вітамін В₆ 2,28 114
Вітамін С 60 66,7
Нікотинамід 19,2 20,6
Фолієва кислота 0,3 75
Залізо 24 171,4
Елеутерозиди В + Е 0,8 80
Інулін 135 –
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500040
«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ»
Створений на основі цинку в трьох 
органічних формах (оротат, лактат, 
цитрат) та органічної міді (цитрат). 
Комплекс збагачений вітамінами та 
екстрактами рослин.

Склад: екстракт ехінацеї, екстракт ацероли, по-
рошок інуліну, екстракт шипшини, оротат цинку, 
лактат цинку, цитрат цинку, цитрат міді.

60 капсул

ПІДТРИМКА ІМУНІТЕТУ 
ЦІЛИЙ РІК
Цинк необхідний для підтримання захисних сил організму, йому також від-
ведена не остання роль у роботі чоловічої статевої системи. Це важливий 
природний імуностимулятор, єдина біологічно активна речовина, що впли-
ває одночасно на всі ланки імунітету людини.

• Екстракт ехінацеї захищає від грипу, застуди та інфекційно-запальних 
захворювань дихальних і сечовивідних шляхів.

• Екстракт ацероли має виражену антиоксидантну дію, зміцнює чолові-
чу репродуктивну систему.

• Екстракт кореня лопуха сприяє очищенню крові, має жарознижуючий, 
потогінний, протизапальний ефект, а також діє як сечогінний, жовчо-
гінний і бактерицидний засіб.

• Екстракт шипшини чинить загальнозміцнювальну та імуностимулюю-
чу дію, бере участь у вуглеводному і мінеральному обміні, має проти-
запальні властивості.

• Цитрат міді підтримує рівень артеріального тиску, бере участь в обміні 
холестерину і глюкози, і головне — збільшує біодоступність цинку в 
організмі.

1 капсула містить:

Найменування  
інгредієнта

Маса,  
мг

% від реко-
мендованого 

добового спожи-
вання

Цинк 25 208
Мідь  1 100
Вітамін С 18,25 20,3
Інулін 90 –
Феноли (оксикоричні 
кислоти в перерахунку 
на цикорієву кислоту)

4 40
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500031 
«ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ»
Містить селен в органічній формі 
(селенометіонін), збагачений віта-
мінами та екстрактами трав.

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

60 капсул

ПРИРОДНИЙ СЕЛЕН ДЛЯ 
АКТИВНОГО ЖИТТЯ КЛІТИН
Селен — дуже цінний мікроелемент для нашого організму. Він входить до 
складу більшості гормонів і ферментів, уберігає мембрани клітин від окис-
лювальних процесів і захищає органи від руйнування.

• Екстракт шоломниці байкальської має загальнозміцнювальну дію, допома-
гає впоратися з нервовим напруженням.

• Екстракт шипшини — багате джерело природного вітаміну С і антиокси-
дантів.

• Екстракт часнику надає омолоджувальної дії, покращує роботу травної та 
нервової систем, підвищує імунний захист організму.

• Екстракт ацероли (барбадоської вишні) містить рекордну кількість вітамі-
ну C: понад 1000 мг на 100 г ваги, що майже в 15 разів перевищує показник 
апельсинів.

• Дигідрокверцетин має потужну антиоксидантну дію, сприяє нормалізації 
рівня холестерину в крові та проникності судин, збереженню зору, поліп-
шенню загального самопочуття.

1 капсула містить:

Найменування  
інгредієнта Маса

% від реко-
мендованого 

добового 
споживання

Селен  110 мкг 146
Вітамін С 18,25 мг 20,2
Вітамін Е  25 мг 166
Дигідрокверцетин 9 мг 36
Байкалін 5 мг 50
Аліцин 1 мг 25
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400229
«ХРОНОЛОНГ»
КОМПЛЕКС ПРИРОДНИХ ФІТОЕСТРОГЕ-
НІВ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЖІНОЧОЇ КРАСИ

«Хронолонг» – це особливий про-
дукт для жінок, який чинить загаль-
ну дію на весь організм. В його осно-
ві лежить комплекс фітоестрогенів, 
серед яких – геністеїн, головний 
фітоестроген жіночої краси. Будучи 
рослинним аналогом жіночих ста-
тевих гормонів, фітоестрогени ком-
пенсують їх дефіцит у середньому 
та літньому віці: значно покращують 
стан шкіри, волосся та нігтів, захи-
щають серцево-судинну систему, 
сповільнюють втрату кальцію та 
зміцнюють кісткову тканину. 

Склад: таурин, екстракт сої, геністеїн geniVida™, 
гіалуронат натрію ExceptionHyal® Full, метабо-
лічно активний вітамін D₃, фолієва кислота.

30 капсул

ПОДОВЖ СВОЮ  
МОЛОДІСТЬ І КРАСУ!
ЖІНКИ ПО-РІЗНОМУ СПРИЙМАЮТЬ ЗГАСАННЯ МОЛОДОСТІ: КОГОСЬ ЦЕ ЛЯКАЄ, А ХТОСЬ СТАВИТЬСЯ ДО 
НЬОГО СПОКІЙНО. SIBERIAN HEALTH ЗНАЄ, ЯК ПОЛІПШИТИ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЖІНКИ, І ПРОТЯГОМ 15 РОКІВ 
ДБАЄ ПРО ПОДОВЖЕННЯ ВАШОЇ КРАСИ Й АКТИВНОСТІ, ПРОПОНУЮЧИ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА ОС-
НОВІ ПРИРОДНИХ ФІТОЕСТРОГЕНІВ!

Рослинний аналог жіночих ста-
тевих гормонів — геністеїн:
• покращує стан шкіри, волосся 

та нігтів
• захищає серцево-судинну 

систему
• нормалізує обмін кальцію
• покращує пам'ять і захищає 

клітини мозку
• пом'якшує віковий дисбаланс 

гормонів

 «Хронолонг» — це продукт, до складу якого увійшов унікальний запатентова-
ний комплекс geniVida™ — 100%-й геністеїн.

Вітамін D₃ нормалізує обмін 
кальцію та разом з фітоестроге-
нами сприяє зміцненню кісток 
і профілактиці вікового остео-
порозу, перешкоджає фотоста-
рінню шкіри.
Фолієва кислота захищає сер-
цево-судинну систему, сприяє 
кровотворенню та профілактиці 
анемії.
Гіалуронова кислота покращує 
стан шкіри і захищає хрящ від 
вікових змін.
Таурин забезпечує антиокси-
дантний захист.

1 капсула містить:
Найменування інгредієнта Маса, мг % від рекомендованого добового споживання
Фолацин 0,49 122,5
Таурин 344,8 86,2
Гіалуронат натрію 23,5 47
Вітамін D3 0,015 150
Ізофлавони 77,3 154
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ANTI-AGE: АКТИВУЙТЕ 
МОЛОДІСТЬ ОРГАНІЗМУ!
МИ ЗВИКЛИ ЕКОНОМИТИ: ГРОШІ, ПАЛИВО, ЕНЕРГІЮ ТА НАВІТЬ ЧАС. МИ ЗАВЖДИ 
БЕРЕЖЕМО НАКОПИЧЕНІ РЕСУРСИ, ОСОБЛИВО ЯКЩО ВОНИ ВАЖКО НАМ 
ДІСТАЛИСЯ. АЛЕ ЧОМУ МИ НАСТІЛЬКИ НЕУВАЖНІ ДО СЕБЕ І НЕ БЕРЕЖЕМО 
РЕСУРСИ ВЛАСНОГО ОРГАНІЗМУ? НЕВЖЕ ТОМУ, ЩО ВОНИ ДІСТАЛИСЯ НАМ 
ЗАДАРМА? 

ГЕРОПРОТЕКТОРИ — РЕЧОВИНИ,  
ЯКІ СПОВІЛЬНЮЮТЬ СТАРІННЯ ТА ЗБІЛЬШУЮТЬ 
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ:

ПІДВИЩУЮТЬ СТІЙКІСТЬ ДО СТРЕСІВ

ЗНИЖУЮТЬ ШВИДКІСТЬ РОЗВИТКУ РІЗНИХ  
ВІКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ПРИРОДА СТАРІННЯ
Старіння — процес, запрограмований природою. Наші клітини регуляр-
но оновлюються, при цьому кількість циклів для кожного типу клітин 
обмежена. Тобто що старше ми стаємо, то менше циклів залишається в 
запасі і то рідше запускається черговий виток регенерації. Одночасно 
вичерпується й резерв стовбурових клітин — джерела нового життя 
для всього клітинного матеріалу. Згодом в організмі людини залиша-
ється все менше ресурсів для самовідновлення — починається згасан-
ня, яке ми і називаємо старінням. 

ПОСТАВ ЧАС НА ПАУЗУ
На щастя, сповільнити процеси старін-
ня — цілком реальне завдання. З цим 
відмінно справляються інноваційні бі-
ологічно активні речовини, які відкри-
ли сучасні вчені та що входять в основу 
«ВитаГермания» — одного з революцій-
них продуктів Siberian Health.
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«ВИТАГЕРМАНИЙ»
КОЛИ ЧАС НЕ ВЛАДНИЙ

ПРИРОДНИЙ КОКТЕЙЛЬ МОЛОДОСТІ:

НАДЧИСТИЙ ТРАНСРЕСВЕРАТРОЛ 
(DSM Nutritional, Швейцарія) запускає 
процес додаткового захисту від 
генетичних ушкоджень.

ЕКСТРАКТ КОРЕНІВ ЖЕНЬШЕНЯ 
(Finzelberg™, Німеччина) чинить 
активний омолоджувальний ефект.

ОРГАНІЧНИЙ ГЕРМАНІЙ (інновація 
московського НДІ елементоорганічних 
сполук) підвищує забезпеченість 
клітин киснем.

КОЕНЗИМ Q10, ЛІПОЄВА КИСЛОТА 
І ВІТАМІН С в максимально 
ефективному дозуванні забезпечують 
потужну антиоксидантну дію.

400599
«ВИТАГЕРМАНИЙ»
ІННОВАЦІЙНИЙ АНТИВІКОВИЙ 
КОМПЛЕКС

Всього ОДНА КАПСУЛА 
«ВитаГермания» в інноваційній 
захисній оболонці Vcaps® дає вам 
повний набір найефективніших 
природних противікових речовин.

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

30 капсул
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400753

«ИСТОКИ ЧИСТОТЫ»
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА КЛІТИННОГО ОЧИЩЕННЯ

ВЕЛИКА 
НАУКОВА БАЗА

ЗАПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ 
(ПАТЕНТ №2004131875, 2004 РІК)

РОКІВ УСПІШНОГО  
ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ30

25+
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ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕННЯ МІЖКЛІТИННОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Впливає на природні системи по-
заклітинного очищення: кишечник, 
печінку, жовчні шляхи, бронхи, 
органи сечовиділення, кровоносну, 
лімфатичну та імунну системи. Між-
клітинне очищення являє собою роз-
чинення токсичних речовин у різних 
біологічних рідинах та їх подальше 
виведення з організму природним 
шляхом (з жовчю, потом, сечею).

Склад: листя брусниці, трава ласкавця, трава зві-
робою, трава конюшини, корені копієчника, корені 
кровохлібки, корені лопуха, квітки пижма, трава ша-
бельнику, листя чорної смородини, корені солодки, 
трава споришу, листя мучниці, трава хвоща, трава 
чебрецю, екстракт сени, екстракт ехінацеї.

60 капсул

ФОРМУЛА 2
ВНУТРІШНЬОКЛІТИННЕ ОЧИЩЕННЯ

Компоненти комплексу сти-
мулюють роботу ферментів, які 
знешкоджують токсичні речовини, 
змінюючи їх хімічну структуру. В 
результаті шкідливі речовини втра-
чають свою токсичність і можуть 
бути виведені з клітин у міжклі-
тинну рідину. Завдяки послідовній 
дії компонентів забезпечується 
поетапне внутрішньоклітинне очи-
щення організму.

Склад: екстракт крес-салату, силімарин, екстракт 
зеленого чаю, корені лопуха, цмин, екстракт 
курильського чаю.

60 капсул

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ КЛІТИН

Антиоксидантний комплекс ство-
рює бар’єр навколо кожної клітини 
та нейтралізує вільні радикали, 
забезпечуючи таким чином потрій-
ний захист.

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

60 капсул

Дієтична добавка «Истоки чистоты» — це система комп-
лексного клітинного очищення, розроблена фахівцями 
Науково-інноваційного центру Siberian Health з урахуван-
ням останніх досягнень в галузі ендоекології.

Продукт діє на клітинному рівні, запускаючи основні 
процеси ендоекологічної корекції:
 • міжклітинне очищення;
 • внутрішньоклітинне очищення;
 • антиоксидантний захист.
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«ЛИМФОСАН»
СЕРІЯ СОРБЕНТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
ЩО ТАКЕ ФІТОСОРБЕНТИ?
Речовини рослинного походження, здатні поглинати і виводити токсини з організму.
 • М'яко очищають кишечник.
 • Зв'язують та виводять токсини.
 • Є джерелом клітковини та інуліну для мікрофлори кишечника.
 • Забезпечують адресний вплив за рахунок рослинних екстрактів.
 • Ідеальна основа для корисних коктейлів.
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ПІДІЙДІТЬ ЗІ СМАКОМ  
ДО ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ!
Коктейлі з «Лимфосаном»  
на кожен день

500218 
«ЛИМФОСАН Э»
КИШКОВИЙ ФІТОСОРБЕНТ

Натуральний фітосорбент для 
підтримання кишкового імуніте-
ту, що протистоїть паразитарним 
інфекціям. Яблучний пектин і екс-
тракт сени допомагають очистити 
кишечник. Квітки пижма, трава 
золототисячника та чебрець чи-
нять м'яку протипаразитарну дію. 
Артишок полегшує відтік жовчі та 
допомагає зняти запалення.

Склад: трава золототисячника, квітки пижма, 
смола індійської акації (гуар), трава чебрецю, 
пектиновий концентрат (сублімований порошок 
з яблук), топінамбур, оболонки насіння подорож-
ника, екстракт артишоку, екстракт сени.

80 г

500216 
«ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ»
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 
ФІТОСОРБЕНТ

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

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

80 г

500217 
«ЛИМФОСАН АРТРО»
СУГЛОБОВИЙ ФІТОСОРБЕНТ

Яблучний пектин забезпечує очи-
щення організму, а натуральний 
гідролізат колагену сприяє віднов-
ленню суглобового хряща. Інулін, 
що міститься в топінамбурі, норма-
лізує мікрофлору кишечника, кора 
верби – джерело саліцилатів – 
справляє на суглоби протизапаль-
ну дію.

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

80 г

ТРИ МЕХАНІЗМИ 
ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ
МЕХАНІЧНА СОРБЦІЯ — харчова 
клітковина діє як молекулярне 
сито, що збирає багато компонен-
тів кишкового вмісту.

БІОХІМІЧНА СОРБЦІЯ — низькомо-
лекулярні харчові волокна розчи-
няються в кишечнику, зв'язують 
шкідливі речовини та нейтралізу-
ють їх.

БІОЛОГІЧНА СОРБЦІЯ — забезпе-
чує зростання біфідо- і лактобак-
терій, стимулює імунітет.

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

КИСЛОМОЛОЧНИЙ
Інгредієнти: 100 мл теплої води, 
1 чайна ложка «Лимфосана»,  
100–150 г кефіру, 1 ст. ложка меду, 
горіхи, 1 банан, 1 ківі.

Не забудьте ретельно перемішати!
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500116

«ТРИГЕЛЬМ®»
ЗА ДАНИМИ ВООЗ, ДО 80% ПРОБЛЕМ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ 
ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЯВОЮ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 
ПАРАЗИТІВ. Паразити добре озброєні: легко 
закріплюються в органах і тканинах, можуть жити 
без кисню, ведуть прихований спосіб життя та 
надзвичайно плодючі!

В ПРОЦЕСІ СВОЄЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПАРАЗИТИ:
 • підривають роботу імунної системи;
 • порушують роботу внутрішніх органів і спри-

чиняють схильність до хронічних і інфекційних 
захворювань: організм стає беззахисним перед 
вірусами та бактеріями.
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ФОРМУЛА 1: «ПАРАЛАКС»
ОЧИЩЕННЯ КИШЕЧНИКА 
ТА ЖОВЧОВИДІЛЬНИХ ШЛЯХІВ

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

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

30 капсул

ФОРМУЛА 2: «ФИТОПАР»
АНТИПАРАЗИТАРНИЙ УДАР

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

Склад: квітки пижма, трава золототисячника, 
екстракт фенхелю.

60 капсул

ФОРМУЛА 3: «ЭНТЕРОВИТ»
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЯ

Медова есенція підтримує нор-
мальну мікрофлору кишечника, 
сприяє виведенню залишкових 
паразитів і закріплює результат.

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

200 г

ТРИФАЗНА  
АНТИПАРАЗИТАРНА ПРОГРАМА

КОМПОНЕНТИ З ДОВЕДЕНОЮ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ:
• Сена забезпечує проносний 

ефект.

• Пижмо, екстракти сосюреї та 
споришу мають пряму антипара-
зитарну дію.

• Артишок стимулює очищення 
проток печінки, полегшує відтік 
жовчі та чинить самостійний 
антипаразитарний ефект.

• Кісточки грейпфрута, що містять 
гіркі глікозиди, перешкоджають 
розмноженню паразитів в орга-
нах травлення.

• Натуральний гвоздичний мед 
заспокоює слизову і має м'який 
антипаразитарний ефект, поси-
лений дією ефірних олій м'яти та 
ромашки аптечної.

НАТУРАЛЬНИЙ 
РОСЛИННИЙ  
СКЛАД

СПЕЦІАЛЬНА СХЕМУ ПРИЙОМУ,  
розроблена вченими Науково-інноваційного 
центру Siberian Health

КОМПЛЕКСНИЙ 
ВПЛИВ  
НА ПРОБЛЕМУ
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ЯК ПРИЙМАТИ ДІЄТИЧНУ 
ДОБАВКУ «ТРИГЕЛЬМ» 
ПРАВИЛЬНО?
ПРОГРАМА «ТРИГЕЛЬМ» ЯВЛЯЄ СОБОЮ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИЙ 
ПІДХІД ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ПАРАЗИТІВ.  
ПОРІВНЯЙМО З ТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ:

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ: 
можливі сильні побічні ефекти.
Синтетичні препарати дійсно знищують частину 
паразитів. Але разом з тим можуть пошкодити кіст-
ковий мозок, клітини крові, слизову оболонку шлун-
ково-кишкового тракту, нирки, печінку та нервові 
клітини. Потрібен період відновлення.

ФИТОТЕРАПИЯ: ефективність не доведена.
Не викликає ускладнень і практично не має протипо-
казань. До складу багатьох рецептів входять часник, 
настоянка полину, мелений імбир, трав'яні відвари 
та інші натуральні компоненти. На жаль, їх ефектив-
ність не доведена, а точні дозування дотепер є пред-
метом обговорень.
Кожна ланка трифазної антипаразитарної програми 
«Тригельм» послідовно впливає на організм і забез-
печує максимальний ефект.
Існує декілька схем застосування «Тригельма» —  
залежно від віку, загального стану організму та по-
точних проблем зі здоров'ям. 

ОБЕРИ ПІДХОЖУ СХЕМУ!
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ДНІ ПРИЙОМУ БАЗОВИЙ ПРОДУКТ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

1 i 2 ФОРМУЛА 1 | «Паралакс» по 1 капсулі 3 рази на день під час їди

з 3 по 6
ФОРМУЛА 1 | «Паралакс» по 1 капсулі 2 рази на день під час їди
ФОРМУЛА 2 | «Фитопар» 3 капсули вранці та 2 капсули ввечері під час їди

з 7 по 14

ФОРМУЛА 1 | «Паралакс» по 1 капсулі 2 рази на день під час їди
ФОРМУЛА 2 | «Фитопар» 3 капсули вранці та 2 капсули ввечері під час їди

ФОРМУЛА 3 | «Энтеровит» по 1 кавовій ложці 4 рази на день, розчиняючи у воді або фіточаї 
(можна використовувати фіточаї «Курил Сай» і «Аминай Эм»)

15 i 16 ФОРМУЛА 3 | «Энтеровит» по 1 кавовій ложці 4 рази на день, розчиняючи у воді або фіточаї 
(можна використовувати фіточаї «Курил Сай» і «Аминай Эм»)

ДНІ ПРИЙОМУ БАЗОВИЙ ПРОДУКТ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

з 1 по 4 ФОРМУЛА 1 | «Паралакс» по 1 капсулі 2 рази на день під час їди

з 5 по 9
ФОРМУЛА 1 | «Паралакс» по 1 капсулі 2 рази на день під час їди
ФОРМУЛА 2 | «Фитопар» по 2 капсули 2 рази на день (вранці та ввечері) під час їди

з 10 по 15
ФОРМУЛА 1 | «Паралакс» по 1 капсулі 2 рази на день під час їди
ФОРМУЛА 2 | «Фитопар» 3 капсули вранці та 2 капсули ввечері під час їди
ФОРМУЛА 3 | «Энтеровит» по 1 кофейной ложке 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае

16 i 17
ФОРМУЛА 3 | «Энтеровит» 3 капсули вранці та 2 капсули ввечері під час їди
ФОРМУЛА 3 | «Энтеровит» по 1 кавовій ложці 3 рази на день, розчиняючи у воді або фіточаї

з 18 по 20 ФОРМУЛА 3 | «Энтеровит» по 1 кавовій ложці 3 рази на день, розчиняючи у воді або фіточаї

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШКТ:

БАЗОВА СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Можлива непереносимість компонентів.

2. Для поліпшення процесів очищення в період застосування випивайте до 1,5–2 л рідини (чисту воду, зелений 
чай, фіточаї) на день.

3.  Перед початком прийому підготуйте свій організм. Протягом 10–14 днів використовуйте фіточаї («Аминай Эм» 
або «Сэбэр Нуур») і «Агатовый бальзам» серії «Сибирский прополис» (додавати по 1 чайній ложці в чай).

УВАГА!
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500107 
«ЭЛЬБИФИД»
МАКСИМАЛЬНО ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ЛАКТО- 
І БІФІДОБАКТЕРІЙ

Пробіотичний комплекс має максимально 
повний та наближений до природної мі-
крофлори склад лакто- і біфідобактерій для 
нормалізації балансу кишкової мікрофлори 
і травлення. Життєздатність корисних бак-
терій гарантується унікальною технологією 
мікрокапсулювання, розробленою в парт-
нерстві з південнокорейською компанією 
CellBiotech. Унікальні целюлозні капсули, 
виготовлені за технологією DR-caps, за-
хищають бактерії від агресивного впливу 
шлункового соку і доставляють їх до кишеч-
ника повністю збереженими.

Склад: яблучний пектин, концентрат біфідобактерій  
(B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. longum), концентрат лакто-
бактерій (L. acidophilus, L. casei, L. plantarum).

15 капсул

ЯК ПРАЦЮЄ 
«ЭЛЬБИФИД»?
 

ПОКРАЩУЄ БАЛАНС  
КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ.  
Пригнічує ріст патогенних бактерій, здатних ви-
кликати розлад шлунково-кишкового тракту.

СТИМУЛЮЄ  
ПРИРОДНИЙ ІМУНІТЕТ.  
Поліпшує всмоктування корисних речовин, за-
безпечує синтез 70% всіх вітамінів і активізує 
синтез білків імунного захисту.

НОРМАЛІЗУЄ  
АЛЕРГІЧНИЙ ФОН.  
Допомагає підтримувати нормальне функціо-
нування імунної системи, пригнічуючи можливі 
алергічні реакції.

ПІДТРИМУЄ КИШЕЧНИК  
ПРИ ПРИЙОМІ АНТИБІОТИКІВ.  
У значній мірі нейтралізує негативний вплив 
антибіотиків на кишкову мікрофлору. Допомагає 
відновити баланс корисних бактерій.
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400237 
«ПИК» (ПРИРОДНИЙ 
ІНУЛІНОВИЙ КОНЦЕНТРАТ)
Концентрат природного полісаха-
риду, одержуваного з бульб топі-
намбура, що містять інулін.

Склад: порошок з бульб топінамбура.

75 г

ІНУЛІН,
ПОТРАПЛЯЮЧИ В ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ, 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА ФРУКТОЗУ ТА ДІЄ ТАКИМ ЧИНОМ:
• Сповільнює засвоєння легкодоступних вуглеводів і жирів.

• Зв'язує і виводить з організму холестерин, важкі метали та інші 
токсичні речовини, що утворюються в кишечнику або потрапля-
ють з їжею.

• Є одним з найдієвіших засобів для відновлення нормальної мі-
крофлори кишечника.

• Значно підвищує ефективність засвоєння кальцію в кишечнику, 
а також забезпечує організм магнієм, кремнієм, цинком і марган-
цем, що дуже важливо для побудови міцної кісткової тканини.
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В ГАРМОНІЇ  
З ВАШИМИ БІОРИТМАМИ
Робота нашого організму регулюється біологічними ритмами — своєрідним внутрішнім годинником. Коли біоритми 
виходять з ладу, людина відчуває себе кволою, втрачає працездатність і стає схильною до атак вірусів і бактерій. 
Для підтримання здоров'я та доброго самопочуття необхідна збалансована робота внутрішнього годинника, якої 
можна досягти вживанням особливих речовин — хронобіотиків.
 
Серія продуктів «Синхровитал» необхідна для:
 • адресного впливу на окремі системи організму;
 • захисту і нормалізації природних біоритмів;
 • прискорення процесів відновлення.

ВСТАНОВЛЕНО, ЩО ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ПО-РІЗНОМУ ЗАСВОЮЄ МІКРОНУТРІЄНТИ 
ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ДОБИ, ТОМУ ПРИЙОМ «СИНХРОВИТАЛА» РОЗДІЛЕНИЙ 
НА РАНКОВИЙ ТА ВЕЧІРНІЙ ЧАС З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ БІОРИТМІВ.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК У БІОЛОГІЧНОМУ РИТМІ

ЗВИЧАЙНІ ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ
• не враховують ритми органу
• містять компоненти, які 

можуть бути в протилежній 
фазі з ритмом

• мають знижену ефективність

Дієтичні добавки на основі хро-
нобіології
• склад збалансований 

з біоритмами
• речовини працюють тільки 

в своїй фазі — максимально 
ефективно

КАПСУЛА ЗВИЧАЙНОЇ  
ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ

РАНКОВА       КАПСУЛА ВЕЧІРНЯ       КАПСУЛА

ФАЗА  
АКТИВНОСТІ

ФАЗА  
ВІДПОЧИНКУ

Речовини, які працюють 
у протилежній фазі 
з біоритмом органу 

Речовини, які працюють 
у протилежній фазі 
з біоритмом органу

100%

50%

50%

100%
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500071
«СИНХРОВИТАЛ II»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ  
КЛІТИН МОЗКУ

Нейропротекторний комплекс 
сприяє підтриманню функції міц-
ної пам'яті та добрій розумовій 
працездатності. До складу засобу 
входять найефективніші компо-
ненти, що поліпшують мозковий 
кровообіг: екстракт гінкго білоба 
перешкоджає виникненню судин-
них тромбів, екстракт женьшеня 
покращує живлення клітин мозку. 
Екстракти байкальської шоломниці 
та звіробою чинять м'яку заспокій-
ливу і антидепресивну дію.

Ранковий комплекс: екстракт гінкго білоба, 
екстракт женьшеня, екстракт готу коли,  
аскорбілпальмітат.
Вечірній комплекс: екстракт шавлії, екстракт 
звіробою, аскорбілпальмітат, екстракт шоломни-
ці байкальської.

60 капсул

500072 
«СИНХРОВИТАЛ III»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ СЕРЦЯ

Джерело бета-глюкана, ліпоєвої 
кислоти, селену та лікопіну, додат-
кове джерело вітексину. Продукт 
розроблений з урахуванням біо-
ритмів серцево-судинної системи і 
містить новітні біологічно активні 
компоненти, які сприяють знижен-
ню рівня холестерину і артеріаль-
ного тиску, зменшують імовірність 
тромбозу.

Ранковий комплекс: бета-глюкани вівса 
OatWell® 28, ліпоєва кислота.
Вечірній комплекс: екстракт листя з квітками 
глоду, Lalmin Se 2000™ (інактивовані дріжджі 
Saccharomyces cerevisiae, що містять селен у формі 
селенометіоніну), лікопін.

100 капсул

(Комплекс № 1) 1 капсула містить: 

Найменування  
інгредієнта

Маса,  
мг

% від реко-
мендованого 

добового спожи-
вання

Гінзенозиди  10 200
Флавонолглікозиди 42 140
Вітамін С 19,6 21,8

(Комплекс № 1) 3 капсули містять:

Найменування  
інгредієнта

Маса,  
мг

% від реко-
мендованого 

добового спожи-
вання

Бета-глюкани 267,3  133,7
Ліпоєва кислота 42 140

(Комплекс № 2) 1 капсула містить: 
Флавоноїди
(у перерахунку на байкалін) 20 200

Гіперицин 0,05 16,7
Вітамін С 19,6 21,8

(Комплекс № 2) 1 капсула містить: 
Селен 100 мкг 181,8
Лікопін 5 мг 100
Сумарний вміст  
вітексину-2-рамнозиду 
і гіперозиду

7,2 мг 72

II III
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(Комплекс № 1) 1 капсула містить: 

Найменування  
інгредієнта

Маса,  
мг

% від реко-
мендованого 

добового спожи-
вання

Гінзенозиди 6,2 124

V VI

64

(Комплекс № 1) 1 капсула містить: 

Найменування  
інгредієнта

Маса,  
мг

% від реко-
мендованого 

добового спожи-
вання

Флаволігнани  
(у перерахунку на силібін) 35,6 118

Таурин 233 58,2

(Комплекс № 1) 1 капсула містить: 

Найменування  
інгредієнта

Маса,  
мг

% від реко-
мендованого 

добового спожи-
вання

Глюкозамін 227,4 33
Хондроїтинсульфат 99 16,5
Похідні саліцилової 
кислоти 18 –

(Комплекс № 2) 1 капсула містить: 
Таурин 480 120
Флавоноїди 50 20
Гіперицин 0,17 56,6

(Комплекс № 2) 1 капсула містить: 
Глюкозамін 235 34
Хондроїтинсульфат 90,2 15
Гарпагозиди 3,75 18,8

IV



500130
«СИНХРОВИТАЛ IV»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ПЕЧІНКИ

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

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

60 капсул

500073
«СИНХРОВИТАЛ V»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОРГАНІВ 
ДИХАННЯ

«Синхровитал V» містить полі-
сахариди, серед яких найбільш 
значущий — арабіногалактан. Це 
відмінний стимулятор імунної 
системи, який збільшує утворення 
клітин імунітету майже у два рази 
ефективніше за ехінацею. Завдя-
ки активним імуностимулюючим 
компонентам продукт благотворно 
впливає на дихальну систему, по-
кращує стан при застуді та інфек-
ціях.

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

60 капсул

500050
«СИНХРОВИТАЛ VII»
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
СІТКІВКИ ОКА ТА КРИШТАЛИКА ВІД 
СВІТЛОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ

• 100% добової норми лютеїну і зеак-
сантину забезпечують антиокси-
дантний захист органів зору.

• Бета-каротин сприяє збереженню 
зору та нормальній роботі сітківки.

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

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

Ранковий комплекс: екстракт гібіскусу, 
екстракт карельської чорниці, екстракт алтайсь-
кої аронії.
Вечірній комплекс: екстракт ацероли, екстракт 
шипшини, натуральний лютеїн FloraGLO®, 
натуральний бета-каротин CaroCare®, ліпідний 
вітамін С, натуральний зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул

500065
«СИНХРОВИТАЛ VI»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ СУГЛОБІВ

«Синхровитал VI» являє собою 
комплекс для захисту суглобових 
тканин і нормалізації їх стану, роз-
ділений відповідно до біологічних 
ритмів нашого організму на дві 
формули: ранкову і вечірню. Ак-
тивними компонентами продукту є 
сульфат глюкозаміну i хондроїтин, 
вітамін С, екстракти кори білої 
верби і гарпагофітуму, які, діючи 
комплексно, сприяють відновлен-
ню хрящової тканини суглобів.

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

60 капсул

VII
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(Комплекс № 1) 1 капсула містить: 

Найменування  
інгредієнта

Маса,  
мг

% від реко-
мендованого 

добового спожи-
вання

Антоціани  38,5 77

(Комплекс № 2) 1 капсула містить: 
Бета-каротин 5 100
Лютеїн 5 100
Зеаксантин 1 100
Вітамін С 53 58,8



2

ТОП 
ПРОДАЖІВ
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500020
«НОВОМИН»
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС (З ВІТАМІНАМИ А, С, Е)

Біологічно активний комплекс містить три життєво важливих вітаміни: А, Е і С, 
які забезпечують захист організму від руйнівної дії вільних радикалів і небез-
печних хімічних речовин, нормалізують обмінні процеси у здорових тканинах 
організму. Універсальна активність вітамінів-антиоксидантів забезпечує за-
хист від широкого кола захворювань, починаючи від застуди та закінчуючи 
хронічними дегенеративними процесами. Високий вміст вітаміну С стимулює 
активність імунної системи, що сприяє зняттю запальних процесів, полегшує 
самопочуття при застуді та респіраторних інфекціях.

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

120 капсул

«НОВОМИН»:  
ВІД НАУКОВОГО ВІДКРИТТЯ 
ДО ПРОДУКТУ
ОДНИМИ З НАЙПОТУЖНІШИХ ПРИРОДНИХ АНТИОКСИДАНТІВ Є ВІТАМІНИ А, Е І С. ЇХ РОЛЬ 
У ЗАХИСТІ ВІД ВПЛИВУ ВІЛЬНИХ РАДИКАЛІВ ВІДОМА ДАВНО, АЛЕ ЦІЛКОМ УНІКАЛЬНОЮ 
НАУКОВОЇ ІДЕЄЮ ОСТАННЬОГО СТОЛІТТЯ СТАЛО ВІДКРИТТЯ БІЛОРУСЬКИХ ВЧЕНИХ  
В. М. СУКОЛІНСЬКОГО І Т. С. МОРОЗКІНОЇ.
Вітаміни А, Е і С у певних дозах і тільки в певному процентному співвідношенні надають захисної дії в здорових клітинах 
і шкідливої — в тих, що мутували під впливом вільних радикалів. На основі цього відкриття в 2005 році співробітники 
Науково-інноваційного центру Siberian Health під керівництвом білоруських колег створили дієтичну добавку «НовоМин» 
(«Новосибірськ + Мінськ»). Сьогодні легендарний комплекс є одним з хітів продажів більш ніж у 25 країнах світу.
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Вітамін А (ретинолу ацетат) не дає інфекції 
проникати в організм, захищаючи шкіру та сли-
зові, підтримує імунну систему.

Вітамін Е (токоферолу ацетат) підтримує імунітет, тим са-
мим захищаючи від застуди та грипу, бере активну участь у 
живленні клітин і зміцненні стінок судин, а також підтримує 
рівень антиоксидантів у всьому організмі, що запобігає 
його старінню.

Вітамін С здатний зв'язувати вільні радикали, 
які утворюються в процесі життєдіяльності 
вірусів в організмі, підвищує неспецифічний 
захист від інфекцій.

1 капсула містить: 

Найменування  
інгредієнта

Маса,  
мг

% від рекомендо-
ваного добового 

споживання

Вітамін С 180 200

Вітамін Е 40 267

Вітамін А 1,52 169
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ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
ВЕНОТОНІК РАЗОМ 

З ТОНІЗУЮЧИМ 
КРЕМОМ «ГОРХОН» 

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
ДОГЛЯДУ 

ТА ПІДТРИМАННЯ  
КРАСИ НІГ!

500191 
ГОРХОН |  «РУЧЕЙ»
ВЕНОТОНІК РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
 • М'яка дія.
 • Відчутний ефект.
 • Високі дозування активних компонентів.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
 • Пагони зимолюбки підвищують венозний 
тонус, підсилюють дію діосміну.

 • Діосмін надає судинозвужувальної дії, 
зменшує венозний застій і проникність 
капілярів.

 • Рутин знижує згортання крові.

Склад: діосмін, рутин, пагони зимолюбки, харчова добавка 
мікрокристалічна целюлоза (наповнювач), харчова добавка 
стеарат кальцію (речовина, що перешкоджає злежуванню).

60 таблеток
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ФОРМУЛИ 
З МАКСИМАЛЬНИМ  
РОСЛИННИМ 
СКЛАДОМ
ФІТОЧАЇ, БАЛЬЗАМИ, ОСНОВНІ НУТРІЄНТИ ТА ЕМУЛЬСІЇ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ 
ЗДОРОВ'Я

1. ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ «ЦІНА — ЯКІСТЬ».
2. В ОСНОВІ ПРОДУКТУ — ДИКОРОСЛІ ТРАВИ ТА РОСЛИНИ СИБІРУ.
3. ЛЮБОВ І ВИЗНАННЯ КЛІЄНТІВ ПО ВСЬОМУ СВІТІ.
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500022 
КУРИЛ САЙ |   
«КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ»
ШЛУНКОВИЙ ФІТОЧАЙ

Курильський чай сприяє нор-
малізації кишкової мікрофло-
ри, подорожник і ласкавець 
надають м'якої жовчогінної дії, 
а ромашка та шипшина зменшу-
ють запальні процеси в шлунко-
во-кишковому тракті.
30 фільтр-пакетів

500024 
СЭБЭР НУУР |  
 «ЧИСТОЕ ОЗЕРО»
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ФІТОЧАЙ

Сена чинить м'яку проносну 
дію, курильський чай сприяє 
нормалізації мікрофлори ки-
шечника. Смородина і коню-
шина допомагають вивести 
надлишки рідини.
30 фільтр-пакетів

500021 
АМИНАЙ ЭМ |  
 «ТРАВА ЖИЗНИ»
ПЕЧІНКОВИЙ ФІТОЧАЙ

Трава звіробою в поєднанні 
з плодами шипшини допомагає 
захистити клітини печінки, 
а трава гірчака японського 
і приймочки кукурудзи нада-
ють м'якої жовчогінної дії та 
нормалізують склад жовчі.
30 фільтр-пакетів

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

СПРАВЖНІЙ  
СМАК СИБІРУ!
ВІДКРИЙТЕ НОВІ СМАКИ 
ПРИРОДИ ТА ВІДЧУЙТЕ 
СПРАВЖНЮ СИЛУ СИБІРУ! 

500028 
ШЭДИТЭ НОЙР | 
 «ВОЛШЕБНЫЙ СОН»
СЕДАТИВНИЙ ФІТОЧАЙ

Материнка, меліса і м'ята ма-
ють м'який седативний ефект 
і благотворно впливають 
на серцево-судинну систему 
організму.
30 фільтр-пакетівСклад: стовпчики 

з приймочками 
кукурудзи, квіт пижма, 
трава звіробою, листя 
м'яти перцевої, трава 
ромашки, плоди 
шипшини, трава гірчака 
японського (споришу).

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

Склад:  курильський чай, 
трава ромашки, плоди 
шипшини, листя подорож-
ника, трава ласкавця.

500127
БЭЛЭН АМИН |   
«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»
ГРУДНИЙ ФІТОЧАЙ

Липа має в'яжучу дію та до-
помагає позбавитися мокро-
тиння, ромашка бореться 
з мікробами та прискорює 
відновлення організму, м'ята 
полегшує дихання та заспо-
коює подразнені тканини.
25 фільтр-пакетів

Склад: листя липи, квітки 
ромашки, м'ята, шматоч-
ки яблука.
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ДОПОМОЖИ БАЙКАЛУ  
ПРОСТО ЗАРАЗ!
9,3 грн з покупки кожної упаковки чаю  
«Цілющі трави Ольхона» спрямовуватимуться до фонду  
The World Around You на проект «Захист Байкалу».

500023 
САГААН ХАРААСГАЙ |   
«БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА»
ЖІНОЧИЙ ФІТОЧАЙ

Конюшина, люцерна і шавлія 
сприяють нормалізації балансу 
жіночих статевих гормонів. Ма-
теринка і меліса надають м'якої 
заспокійливої дії, а звіробій 
допомагає зменшити ризик 
розвитку запалень.
30 фільтр-пакетів

500026 
ХУБАД САЙ |   
«ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ»
ДІАБЕТИЧНИЙ ФІТОЧАЙ

Лушпиння квасолі, шавлія 
та чага сприяють зниженню 
цукру в крові. Елеутерокок, 
лопух і трава люцерни активізу-
ють вуглеводний обмін, а листя 
чорниці допомагають нормалі-
зувати рівень інсуліну.
30 фільтр-пакетів

500025 
УЯН НОМО |  
 «ГИБКИЙ ЛУК»
СУГЛОБОВИЙ ФІТОЧАЙ

Чорна смородина, кульбаба 
і хвощ сприяють нормалізації 
водного і мінерального обміну 
в суглобах. Шипшина і брусниця 
покращують синтез колагено-
вих волокон і допомагають під-
вищити міцність і зносостійкість 
суглобів.
30 фільтр-пакетів

500027 
ШАНГА ЗУРХЭН |   
«СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
СЕРЦЕВИЙ ФІТОЧАЙ

Плоди глоду, пустирник і зізі-
фора сприяють підвищенню 
сили серцевих скорочень і зни-
женню рівня холестерину. Глід 
і меліса надають антиаритміч-
ної дії, а пустирник допомагає 
захистити серце від стресу.
30 фільтр-пакетів

Склад:  лушпиння квасолі, 
пагони чорниці звичайної, 
корені та кореневища 
елеу терокока, трава 
люцерни, листя шавлії, 
чага, корені лопуха.

Склад: листя смородини, 
плоди шипшини, трава 
шабельника, корені 
солодки, трава хвоща, 
листя брус ниці, трава 
гадючника, каркаде.

Склад: плоди глоду, трава 
зізіфори, трава пустир-
ника, трава гірчака япон-
ського (споришу), трава 
меліси, листя смородини.

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

Продукція Siberian Health. 2018       73

HEALTH



400268
«ЭПАМ-4»
ПЕЧІНКОВИЙ
Комплекс рослинних 
екстрак тів, збагачений 
прополісом і муміє, при-
значений для підтримки 
нормального функціону-
вання печінки. «Эпам-4» 
має антибактеріальну дію, а 
компоненти, які входять до 
його складу, нормалізують 
процеси жовчоутворення та 
жовчовиділення.

Склад: екстракти квіток цмину, кореневища з коре-
нями валеріани, екстракти бджолиного маточного 
молочка та прополісу, листя берези повислої, корені 
алтеї, кореневища і корені оману, трава звіробою 
звичайного, листя кропиви дводомної, стовпчики 
з приймочками кукурудзи, листя м'яти перцевої, 
корені кульбаби, трава деревію звичайного, плоди 
шипшини, муміє.

30 мл

400271 
«ЭПАМ-7»
АНТИВІРУСНИЙ
Комплекс екстрактів 
рослин, збагачених 
муміє та прополісом, 
призначений для під-
вищення захисних сил 
організму та його опір-
ності до різних інфек-
ційних захворювань, 
перш за все – респі-
раторних вірусних. 

Склад:  екстракт трави ехінацеї пурпурової, пло-
ди глоду жовтого, бджолине маточне молочко, 
прополіс, муміє, трава чебрецю, квіти цмину 
піскового, трава деревію звичайного, трава ма-
теринки звичайної, трава звіробою звичайного, 
листя кропиви дводомної, листя м'яти перцевої, 
листя подорожника великого, трава пустирника 
п'ятилопатевого, квітки ромашки аптечної, ко-
реневища бадану товстолистого, бруньки сосни 
звичайної, хвоя сосни звичайної, листя та бруньки 
берези повислої.

30 мл

74

400270 
«ЭПАМ-44»
КАРДІОЛОГІЧНИЙ
Комплекс сприяє підтриманню 
нормального функціонування 
серцево-судинної системи, 
має загальнозміцнювальну і 
м'яку седативну дію. Продукт 
розроблений спеціально для 
підвищення стійкості серце-
во-судинної системи до стре-
су, який є причиною багатьох 
кардіологічних захворювань.

Склад: екстракт кореневища з коренями вале-
ріани, трава пустирника, кореневища і корені 
солодки гладкої, плоди горобини чорноплідної, 
плоди глоду, бджолине маточне молочко, пропо-
ліс, листя берези, листя кропиви, трава деревію, 
плоди кропу аптечного, трава хвоща польового, 
листя м'яти перцевої.

30 мл

СИНЕРГЕТИКА 
«ЭПАМ»-ТЕХНОЛОГІЙ
У натуральних емульсіях ми поєднали кращі природні компоненти. На боці продуктів лінії «ЭПАМ» — 
віковий досвід траволікування і апітерапії, документальні підтвердження ефективності компонентів 
продукту і, звичайно, незмінна любов споживачів.
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400265 
«ЭПАМ-11»
ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ
Рослинний комплекс збагачений 
прополісом і муміє. Компоненти, що 
входять до його складу, сприяють 
нормалізації складу мікрофлори ки-
шечника, мають м'який проносний 
ефект і сприяють природному очи-
щенню організму.

Склад: листя сени гостролистої, бджо-
лине маточне молочко, прополіс, 
кореневища бадану товстолистого, 
листя кропиви дводомної, стовпчики з 
приймочками кукурудзи, листя м'яти 
перцевої, корені кульбаби лікарської, 
листя подорожника великого, корене-
вища з коренями солодки голої, трава 
деревію звичайного, листя шавлії лі-
карської.

30 мл

400267
«ЭПАМ-31»
ПРОТИФІБРОЗНИЙ
Комплекс рослинних екстрактів, 
збагачених прополісом, бджолиним 
маточним молочком і муміє, призна-
чений для підтримання структури 
сполучної тканини та нормального 
функціонування суглобів. Сполучна 
тканина утворює каркас більшості 
органів і є головним структурним 
елементом кісток, суглобів, зв'язок і 
хрящів.

Склад: плоди глоду жовтого, лист 
брусниці звичайної, кореневища і ко-
рені солодки голої, бджолине маточне 
молочко, прополіс, корені лопуха паву-
тинистого, трава деревію звичайного, 
плоди брусниці звичайної, плоди ка-
лини звичайної, листя кропиви дводо-
мної, чага, бруньки берези повислої, 
трава хвоща польового, муміє.

30 мл

 400273
«ЭПАМ-900»
РЕСПІРАТОРНИЙ
Комплекс рослинних екстрактів, зба-
гачених прополісом, сприяє підтримці 
та прискоренню відновлення організ-
му після перенесених захворювань в 
період застуди і грипу.

Склад: екстракт кореневища та коре-
нів родіоли рожевої, плоди брусниці, 
листя мати-й-мачухи, бджолине ма-
точне молочко, прополіс, корені алтеї, 
листя берези, листя брусниці, корені та 
кореневища оману, трава материнки, 
квітки липи, квітки ромашки, листя 
шавлії, листя подорожника, листя м'яти 
перцевої, бруньки і хвоя сосни звичай-
ної.

30 мл

400264 
«ЭПАМ-1000»
НЕВРОЛОГІЧНИЙ
Комплекс допомагає організму 
протистояти стресу та втомі; спри-
яє підвищенню працездатності та 
нормалізації сну, прискорює процес 
відновлення організму при високих 
психоемоційних навантаженнях.

Склад: екстракти кореневища з коре-
нями валеріани, кореневища і коренів 
родіоли рожевої, коренів і кореневища 
елеутерокока колючого, трава пустир-
ника, бджолине маточне молочко, 
прополіс, квітки ромашки, трава хвоща 
польового, листя м'яти перцевої, квіти 
календули, листя брусниці звичайної, 
бруньки берези.

30 мл
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500131
«ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ»
ФІЗИЧНИЙ І СЕКСУАЛЬНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ

Надає судинорозширювальної 
дії та викликає прилив крові до 
органів малого тазу, що підви-
щує сексуальний потенціал чо-
ловіка.

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

30 капсул

500083
«ГЛЮКОЗАМИН И 
ХОНДРОИТИН»
ЗАХИСТ СУГЛОБІВ

Продукт створений з викорис-
танням двох природних ком-
понентів суглобового хряща 
людини: глюкозаміну та хон-
дроїтину. Запобігає руйнуван-
ню суглобів, забезпечує витри-
валість і гнучкість хрящової 
тканини.

Склад: глюкозаміну сульфат, хондроїтину 
сульфат.

60 капсул

500084
«АРОНИЯ И ЛЮТЕИН»
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗОРУ

Продукт містить необхідну 
кількість рослинних пігментів- 
світлофільтрів у формі висо-
котехнологічних стандарти-
зованих екстрактів з високим 
вмістом лютеїну і антоціанів.

Склад: порошок з горобини чорноплідної 
(аронії), екстракт чорниці, лютеїн.

30 капсул

500143
«МЕДВЕЖЬИ УШКИ  
И БРУСНИКА»
ЗАХИСТ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ

Високоефективний рослинний 
комплекс з антимікробною та про-
тизапальною дією для сечовивід-
них шляхів.

Склад: екстракт листя мучниці, листя бру-
сниці, плоди журавлини, екстракт коренів 
хрону.

30 капсул

ESSENTIALS  
BY SIBERIAN HEALTH
ЕКОНОМІЧНІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ'Я І КРАСИ! 
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500082
«ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ»
12 ВІТАМІНІВ З КАЛЬЦІЄМ

Вітамінно-мінеральний комп-
лекс для підтримання загально-
го тонусу та працездатності.

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

60 капсул

500115
«ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ»
13 ВІТАМІНІВ З ТАУРИНОМ 
І КОЕНЗИМОМ Q10

Вітамінний комплекс для під-
тримання загального тонусу жі-
ночого організму.

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

30 капсул

500125
«ГИНКГО БИЛОБА  
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК»
АКТИВІЗАЦІЯ МОЗКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Комплекс покращує кровообіг 
у судинах головного мозку, під-
вищує стійкість клітин мозку 
до дефіциту кисню, покращує 
концентрацію уваги, стимулює 
пам'ять, захищає від окисних 
процесів, що лежать в основі 
старіння мозку.

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

30 капсул

500222
«СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3»
Джерело незамінних жирних 
кислот омега-3 для щоденного 
раціону.

Склад: комплекс омега-3 жирних кислот з 
жиру морських риб.

60 капсул



«СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС»
Серія іон-структурованих бальзамів створена на основі прополісу, структурованого іонами 
життєво важливих мінералів, і збагачена екстрактами дикорослих трав. Бальзами є продуктом 
широкого спектра дії, мають приємний смак і можуть використовуватися як самостійно, так і як 
запашна добавка до чаю.
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400241
«ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ»
НЕЙРОПРОТЕКТОРНИЙ

Продукт на основі прополісу, 
структурованого іонами золота. У 
комплексі з алтайськими травами 
активні компоненти підвищують 
енергетичний потенціал мозку, 
покращують кровообіг, перешкод-
жають виникненню атеросклерозу.

Склад: артезіанська вода, мед гірський, 
іон-структурований прополіс, трава очанки, чага, 
червоний корінь, мараловий корінь, квітки ка-
лендули, трава конюшини, трава якірців, корінь 
астрагалу, плоди глоду.

100 мл

500052
«АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ»
БІФІДОГЕННИЙ

Бальзам структурований іона-
ми кремнію (агат — одна з його 
природних форм). Природні ком-
поненти сприяють нормалізації 
стану кишечника і запобіганню 
появи хронічних закрепів (завдяки 
високому вмісту полісахариду — 
лактулози, а також сибірських трав 
і кремнію).

Склад: сироп лактулози (не менше 60 мг лак-
тулози на 100 мл бальзаму), прополіс, екстракт 
ромашки, екстракт шавлії, екстракт курильського 
чаю.

95 мл

400243
«СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ»
ІМУННИЙ

Бальзам на основі прополісу, 
структурованого іонами срібла. 
Екстракт мелонели і дикорослі 
сибірські трави сприяють зміцнен-
ню всіх ланок імунітету, надають 
антиоксидантної дії, забезпечують 
надійний захист від інфекцій та 
сприяють підтриманню нормаль-
ного стану сечовивідних шляхів.

Склад:  артезіанська вода, мед гірський, 
іон-структурований прополіс, екстракт мелонели, 
трава ехінацеї, квітки календули, курильський 
чай, плоди шипшини, трава чебрецю, ягоди бру-
сниці, червоний корінь, плоди обліпихи, корені 
синюхи, листя смородини, хвоя кедра, корінь 
дягелю, трава герані лучної.

100 мл

400242
«МАЛАХИТОВЫЙ БАЛЬЗАМ»
ЖІНОЧИЙ

Продукт на основі прополісу, 
структурованого іонами міді в 
складі мідного мінералу — малахі-
ту. Мідь здавна вважається жіно-
чим металом, оскільки нормалізує 
жіночий гормональний баланс, по-
кращує кровотворення, стан шкіри 
та волосся. Дію продукту посилено 
рідкісними «жіночими» травами.

Склад: артезіанська вода, мед гірський, 
іон-структурований прополіс, трава ортилії 
однобокої, трава грициків, трава шавлії, корінь 
солодки, листя брусниці, трава пустирника, трава 
ромашки, корінь дягелю.

100 мл

400240
«ГРАНАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ»
ТОНІЗУЮЧИЙ

Продукт структурований іона-
ми заліза в складі природного 
мінералу граната. Компоненти 
бальзаму чинять тонізуючу дію на 
організм і підвищують стійкість до 
навантажень завдяки живому гір-
сько-алтайському пантогематогену 
і дикорослим енергомоделюючим 
сибірським рослинам. 

Склад: артезіанська вода, мед, прополіс, панто-
гематоген, екстракти маралового кореня, золо-
того кореня, червоного кореня, аралії маньчжур-
ської, листя бадану, ялицевої хвої.

100 мл
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ТРИ ПРИЧИНИ ПЕРЕЙТИ 
НА SIBERIAN SUPER 
NATURAL SPORT:

1. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО
Сертифіковане за міжнародними стандартами ISO 9001–2008, ISO 22716, 
HACCP, GMP, FDA registered facility.

2. СПІВВІДНОШЕННЯ «ЦІНА – ЯКІСТЬ»
Компоненти від всесвітньо відомих виробників (Ingredia, Glanbia, DSM, Lonza) 
за доступними цінами.

3. ВИГІДНА БОНУСНА СИСТЕМА
Повернення коштів у розмірі 25% після кожної покупки.

SPORT
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ОЛЕКСІЙ ШАБУНЯ
Бренд-амбасадор Siberian Super Natural 
Sport – лінії абсолютно натурального 
спортивного харчування з самого серця 
Сибіру, восьмиразовий абсолютний чемпіон 
Республіки Білорусь, чемпіон Європи, срібний 
призер чемпіонату світу з бодібілдингу.
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500298/500300/500366
СИРОВАТКОВИЙ ПРОТЕЇН
НАТУРАЛЬНЕ КАКАО

Високоякісний 90%-й ізолят сироваткового 
протеїну забезпечує максимально швидке 
засвоєння амінокислот. Ідеально підходить 
для миттєвої повноцінної підтримки м'язів 
під час тривалих і/або вибухових силових 
тренувань, а також посиленого спалюван-
ня жирів на тлі низькокалорійної дієти.

Склад: ізолят сироваткового білка PRODIET 90S (80%), кон-
центрат молочного білка (казеїну) PROMILK KAPPA OPTIMUM 
(7%), натуральний какао-порошок, комплекс амінокислот 
BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA® (3,6%), оболонки насіння по-
дорожника, екстракт листя стевії SWETA® (підсолоджувач).

500 г / 30 г / 15 порцій по 30 г 

500270/500411
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНИЙ ПРОТЕЇН 
ПРЕМІУМ-КЛАСУ
НАТУРАЛЬНЕ КАКАО

Ідеальне поєднання різних видів сиро-
ваткового білка, казеїну, пептидів і аміно-
кислот забезпечує одночасно як швидке 
зростання м’язової маси за рахунок швид-
козасвоюваних амінокислот, пептидів та 
гідролізованого сироваткового білка, так 
і підтримання оптимального білкового 
балансу в період між навантаженнями 
за рахунок високоякісного міцелярного 
казеїну.

Склад: концентрат молочного білка PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, натуральний какао-порошок, гідролізат си-
роваткового білка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс 
амінокислот BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA®, ізолят сиро-
ваткового білка PRODIET 90S, екстракт листя стевії SWETA® 
(підсолоджувач).

500 г / 30 г 

SPORT

ЦУКРУ, 
МАЛЬТОДЕКСТРИНУ, 
ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ, 
СТОРОННІХ ЖИРІВ, 
НИЗЬКОЯКІСНИХ БІЛКІВ 
СОЇ ТА ГОРОХУ, А ТАКОЖ 
ШТУЧНИХ ХАРЧОВИХ 
ВОЛОКОН.

В ОДНІЙ ПОРЦІЇ:
24 г – сироватковий 
протеїн Prodiet 90S

1 г — BCAA Aminoblast  
by Glanbia®

110 ккал

В ОДНІЙ ПОРЦІЇ:
26 г — білок  

(PROMILK KAPPA OPTIMUM  
+ PRODIET HYDROLYSATE S25  

+ PRODIET 90S)
1,2 г — BCAA Aminoblast 

by Glanbia®

93 ккал
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РОМАН ГРИЩЕНКО 
Атлет, співвласник клубу CrossFit BERLOGA, переможець і призер 
російських і міжнародних змагань, віце-чемпіон Великого 
Кубка на звання найбільш фізично підготовленої людини Росії 
(2013), учасник Crossfit Games Pacific Regionals Australi в складі 
команди (2015, 2016), бронзовий призер Великого Кубка на 
звання найбільш фізично підготовленого атлета СНД–2017  
(в команді), перший посол бренда Siberian Super Natural Sport.
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КОМПЛЕКС АМІНОКИСЛОТ
Комплекс для інтенсивних 
тренувань містить три види 
амінокислот, вкрай важливих 
для анаболізму: лейцин, ізо-
лейцин і валін (2:1:1).

Забезпечують м'язи необхід-
ними поживними речовинами, 
допомагають швидше віднов-
люватися, сповільнюють про-
цеси катаболізму та усувають 
відчуття перетренованості. 
Ідеально підходить для захи-
сту м'язів від руйнування під 
час тренінгу, спрямованого на 
спалювання жирів.

500284
МЕГАВІТАМІНИ
ПОТУЖНИЙ, 
МАКСИМАЛЬНО 
ПОВНИЙ ВІТАМІННО-
МІНЕРАЛЬНИЙ

комплекс створений 
спеціально для під-
тримання організму 

при високих фізичних навантажен-
нях: 12 вітамінів і 8 мінералів під-
вищують витривалість, тонізують 
і заряджають енергією.

Склад: карбонат кальцію, цитрат магнію, премікс 
вітамінний H33802/1 by DSM Nutritional (A, D₃, E, 
K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, нікотинамід, фолієва кислота, 
пантотенова кислота, біотин), премікс мінераль-
ний Customix Minerals by DSM Nutritional (цинк, 
мідь, йод, залізо, марганець, селен), вітамін Е, 
фолієва кислота, вітамін D₃, мікрокристалічна 
целюлоза (наповнювач), стеарат магнію (речови-
на, що перешкоджає злежуванню), Nutraficient 
(речовина для глазурування).

120 таблеток

500276
ГЛЮКОЗАМІН 
І ХОНДРОЇТИН
МАКСИМАЛЬНА 
ПІДТРИМКА СУГЛОБІВ

Майже 2 г потужних 
хондропротекторів 
у добовій дозі! Нату-
ральний комплекс 

забезпечує максимальний захист 
при інтенсивних тренуваннях і 
високих фізичних навантаженнях: 
запобігає зношуванню суглобів, 
допомагає зняти запалення, по-
легшує рух. Рекомендується на 
постійній основі спортсменам і всім 
прихильникам активного способу 
життя.

Склад: глюкозаміну гідрохлорид, хондроїтину 
сульфат, мікрокристалічна целюлоза (напов-
нювач), лактоза, стеарат магнію (речовина, що 
перешкоджає злежуванню), Nutraficient (речови-
на для глазурування).

120 таблеток

500285
L-КАРНІТИН
ЗБІЛЬШЕННЯ 
ВИТРИВАЛОСТІ

Покращує жировий 
обмін, підвищує ви-
тривалість організму 
при заняттях аероб-
ними видами спорту 

(біг, плавання), захищає м'язи від 
руйнування під час фізичних вправ 
і допомагає оптимізувати проце-
си відновлення. Продукт містить 
L-карнітин всесвітньо відомої 
фірми Lonza в швидкозасвоюваній 
формі, який починає діяти негайно 
при потраплянні в організм.

Склад: L-карнітину тартрат, L-карнітин основа 
Lonza Carnipure®.

120 капсул

500277
КОМПЛЕКС 
АМІНОКИСЛОТ
 • 4,8 г BCAA (в шести 

таблетках) 
 • Можливість ділити 

дозу протягом дня

Склад: ВСАА (комплекс амінокислот: L-лейцин, 
L-ізолейцин, L-валін), харчова добавка мі-
крокристалічна целюлоза (наповнювач), харчова 
добавка стеарат магнію (речовина, що перешкод-
жає злежуванню).

120 таблеток
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ОСТАННІМ ЧАСОМ МЕНІ ЧАСТО СТАВЛЯТЬ 
ПИТАННЯ: ЧОМУ SIBERIAN SUPER NATURAL 
SPORT? 
Особисто мене це спортивне харчування заціка-
вило своєю чистотою та якістю. Це єдине вироб-
ництво в Росії, у якого є міжнародні антидопінгові 
сертифікати. Останні півроку я готуюся до стартів 
тільки зі спортивним харчуванням і вітамінами 
Siberian Health. І скільки б Всесвітнє антидопінгове 
агентство (WADA) не приїжджало до нас на збори, 
всі мої проби чисті!

МИ ОБОВ’ЯЗКОВО ВИЙДЕМО НА ПОМІСТ 
У ТОКІО-2020! СПОДІВАЮСЯ, ПРОДУКЦІЯ 
SIBERIAN HEALTH ЦЬОМУ ПОСПРИЯЄ.  

ТИМ БІЛЬШЕ ЩО КОМПАНІЯ ОТРИМАЛА 
СТАТУС ОФІЦІЙНОГО ПАРТНЕРА 
ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ РОСІЇ  
В ГАЛУЗІ ІННОВАЦІЙ.ОЛЕГ ЧЕН

Заслужений майстер спорту Росії, триразовий  
віце-чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи,  
багаторазовий чемпіон Росії з важкої атлетики, 
бренд-амбасадор Siberian Super Natural Sport.
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105768–105776 
ФУТБОЛКИ  
SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT
Спортивна футболка з яскравим принтом з неймо-
вірно комфортної тканини ідеально підходить для 
занять фітнесом і активного відпочинку. 

105735 
ШЕЙКЕР SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT
Об'єм: 450 мл 
Шейкер 2 в 1: для приготування протеїнових 
шейків/спортивних напоїв і зберігання сухих 
сумішей. Металева кулька-пружина виключає 
виникнення грудочок при змішуванні. 

105548 
ШЕЙКЕР-ПЛЯШКА: 2 В 1
Об'єм: 750 мл
Спортивна пляшка-шейкер великого об'єму пі-
дійде для використання під час занять спортом, 
прогулянок, а також для змішування спортив-
них добавок і повсякденного використання.

105718 
РУШНИК SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT
Розмір: 120х70 см
Яскравий рушник для тренувань і на кожен 
день: м'який, бавовняний, чудово вбирає та не 
втрачає кольору після прання.

Кількість товару обмежена.

ДРУГЕ ПИТАННЯ, ЯКЕ ЧАСТО ЧУЮ: ЯК ПРАВИЛЬНО ХАРЧУВАТИСЯ ПРИ СЕРЙОЗНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ?

ОСОБИСТО В МЕНЕ ТАКА СХЕМА:  
РАНОК ПЕРШЕ 

ТРЕНУВАННЯ
ДРУГЕ 
ТРЕНУВАННЯ

ВЕЧІР

Зранку я п’ю 4 капсули 
L-КАРНІТИНУ. 

Після сніданку –  
2 таблетки МЕГАВІТАМІНІВ, 
4 таблетки ХОНДРОЇТИНУ ТА 
ГЛЮКОЗАМІНУ.

Перед першим тренуван-
ням – 6 таблеток BCAA. 

Під час тренування – ще 6 
таблеток BCAA i 6 – відразу 
після тренування.

Потім, за годину до дру-
гого тренування, беру 
порцію СИРОВАТКОВОГО 
ПРОТЕЇНУ. 

А вже безпосередньо пе-
ред другим тренуванням 
повторюю ранкову схему  
з BCAA.

Ну і на ніч, перед сном, 
випиваю порцію  
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОГО  
ПРОТЕЇНУ.
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МАМА  
МОЖЕ!
5 СЕКУНД НА ДЕНЬ
допоможуть мамі  
бути в формі,  
повсюди встигати  
і повною мірою  
радіти життю!
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500362
MAMA BOX
3ДОРОВА МАМА

Комплекс корисних речовин 
і вітамінів, що допомагає 
молодим мамам відновлюватися, 
а досвідченим — залишатися 
активними і енергійними.
• Поповнює дефіцит кальцію.
• Заряджає енергією на цілий 

день.
• Покращує роботу нервової 

системи.
• Допомагає зберегти красу шкіри 

та волосся.
• Нормалізує обмінно-відновні 

процеси.

Склад: карбонат кальцію, премікс вітамінний 
H33802/1 (вітаміни A, D₃, E, К₁, C, В₁, В₂, В₆, В₁₂, 
нікотинамід, фолієва кислота, пантотенова 
кислота, біотин), премікс мінеральний Customix 
Minerals (цинк, мідь, йод, залізо, марганець, 
селен), магнію цитрат, вітамін Е, фолієва кислота, 
вітамін D₃, мікрокристалічна целюлоза (наповню-
вач), стеарат магнію (речовина, що перешкоджає 
злежуванню), Nutraficient (речовина для глазуру-
вання), комплекс омега-3 жирних кислот з жиру 
морських риб.

30 пакетів по 3 капсули  
і 2 таблетки 

Щоденне швидке застосування: 
все в одному пакетику.
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500361
VISION BOX
• НАТУРАЛЬНІ СВІТЛОФІЛЬТРИ
• ОМЕГА-3 КИСЛОТИ
• АНТИОКСИДАНТНИЙ КОМПЛЕКС

Природний набір допомагає збе-
регти гострий зір у час високих 
технологій! Натуральні світлофіль-
три знижують навантаження на 
очі, антиоксидантний комплекс 
допомагає запобігти запаленню, 
а омега-3 кислоти забезпечують 
додаткове живлення клітин і при-
скорюють відновлення сітківки.

Склад: обліпихова олія, натуральний лютеїн, 
натуральний зеаксантин OptiSharp®, вітамін Е, 
комплекс омега-3 жирних кислот з жиру мор-
ських риб MEG-3™, вітамін Е ацетат, аскорбінова 
кислота, вітамін А ацетат, бета-каротин, цинк, 
мідь, селен, трава чебрецю, екстракт шипшини, 
екстракт кісточок грейпфрута і винограду, 
екстракт зеленого чаю, аспарагінат марганцю.

30 пакетів по 4 капсули

500174
ENERGY BOX
• ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС
• ПРИРОДНИЙ ЕНЕРГЕТИК 

З ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

 • Бадьорість і чудове самопочуття: 
12 основних вітамінів.

 • Висока працездатність і сильний 
імунітет: пантогематоген.

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

Склад: карбонат кальцію, вітаміни А, D₃, Е, К₁, В₁, 
В₂, В₆, В₁₂, С, нікотинамід, фолієва кислота, пан-
тотенова кислота, біотин, екстракт елеутерокока, 
корінь копієчника, пантогематоген, екстракт 
женьшеня, білки з сироватки крові марала.

30 пакетів по 3 капсули

500175 
IQ BOX
• IQ-СТИМУЛЯТОР
• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

Комплекс вітамінів, екстрактів рослин і 
омега-3 жирних кислот для підтриман-
ня високої інтелектуальної активності. 
Вітаміни А, Е і С в складі продукту захи-
щають клітини мозку від окислюваль-
них процесів, екстракти гінкго білоба і 
готу коли зміцнюють пам'ять і підсилю-
ють концентрацію уваги. Жирні кислоти 
омега-3 живлять клітини мозку та при-
скорюють його роботу.

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

30 пакетів по 2 капсули

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

Відчуй себе переможцем!
Комплекс вітамінів, мінералів 
і екстрактів рослин для 
підтримання здоров'я та енергії 
чоловіка. Пантогематоген 
забезпечує високу працездатність 
і заряджає енергією, цинк 
зміцнює імунітет і сприяє синтезу 
тестостерону. Екстракт йохімбе 
підвищує сексуальний потенціал.

Склад: аскорбілпальмітат, природні вітамін 
С і бета-каротин у складі екстрактів ацероли і 
шипшини, оротат цинку, лактат цинку, цитрат 
цинку, цитрат міді, екстракт і корінь елеутеро-
кока (сибірського женьшеня), корінь копієчника, 
екстракт йохімбе, екстракт левзеї, екстракт ехіна-
цеї, екстракт ацероли, порошок інуліну, екстракт 
шипшини, білки з сироватки крові марала, панто-
гематоген, екстракт женьшеня.

30 пакетів по 3 капсули

500172
BEAUTY BOX
• ВІТАМІНИ КРАСИ
• АНТИОКСИДАНТИ МОЛОДОСТІ

Комплекс вітамінів і антиокси-
дантів для підтримання жіночої 
краси. 12 вітамінів у складі засобу 
дарують енергію, коензим Q10 
забезпечує захист від старіння. 
Таурин, бета-каротин і вітамін Е 
роблять шкіру гарною, а волосся — 
шовковистим і блискучим.

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

30 пакетів по 2 капсули
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СКИДАЄМО ВАГУ 
ПРОГРЕСИВНО,  
СТИЛЬНО І СМАЧНО!

92



х5

х4

100 мл

50-70 г

75
0 м

л

ЩО ВСЕРЕДИНІ?

 • Стандартизована кількість 
нутрієнтів для стабільного 
зниження ваги.

 • Натуральні мікроелементи 
і вітаміни для збільшення 
м'язової маси при використанні 
коктейлю як додаткового 
джерела поживних речовин.

РЕЦЕПТ 
ПРИГОТУВАННЯ 
КОКТЕЙЛЮ BODY 
COMPLIMENT
ВАНІЛЬНІ ТРОПІКИ 

 • Наріжте невеликими 
шматочками очищений банан 
і 100 г манго (або ананаса), 
додайте до основної суміші  
та ретельно перемішайте.

 • Додайте декілька крупинок 
ваніліну.

 • Не перестаючи помішувати, 
влийте 300 мл знежиреного 
молока (або 150 мл 1,5%-го 
молока + 150 мл води).

 • Ретельно збовтайте 
до утворення однорідної маси.

ОДНІ ПЛЮСИ! 

 • Адаптація організму під правильне 
дрібне харчування.

 • Повноцінна заміна/доповнення 
одного або декількох прийомів їжі.

 • Економія часу на готуванні.
 • Заміна шкідливих снеків і фастфуду.
 • Посилення ефекту тренувань.

НАТУРАЛЬНИЙ 
ПОЖИВНИЙ КОКТЕЙЛЬ

ЭК
СП

ЕР
ИМ

ЕН
ТИ

РУ
ЙТ

Е!
  

4х
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КОМПОНЕНТИ  
ДЛЯ СПАЛЕННЯ ЖИРІВ:
 • Імбир
 • L-карнітин
 • Екстракт момордики

НЕ МІСТИТЬ:
• Штучних ароматизаторів, 

підсилювачів смаків 
і консервантів

• Низькоякісного рослинного 
білка

• Цукру, мальтодекстрину 
і пальмової олії

• Штучних вітамінів і мінералів

ВІТАМІНИ НЕЗАМІННІ АМІНОКИСЛОТИ, МГ МІНЕРАЛИ

Вітамін А 420 МО Гістидин 650 Кальцій 2350 мг

Вітамін B2 0,65 мг Ізолейцин 1270 Фосфор 650 мг

Вітамін B12 2,8 мкг Лейцин 2470 Залізо 0,5 мг

Фолієва кислота  (вітамін B9) 25 мкг Лізин 2000 Цинк 1,2 мг

Вітамін D3 160 МО Метіонін 650 Марганець 0,3 мг

Вітамін C 25 мг Фенілаланін 1200 Мідь 0,1 мг

Флавоноїди (вітамін Р) 350 мг Треонін 880 Селен 10 мкг

Поліненасичені жирні кислоти (вітамін F) 250 мг Триптофан 300 Магній 50 мг

Валін 1560
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500283 | 500269
НАТУРАЛЬНИЙ ПОЖИВНИЙ 
КОКТЕЙЛЬ
НАТУРАЛЬНЕ КАКАО ТА ІМБИР

Склад: концентрат молочного білка Promilk 
Kappa optimum, оболонки насіння подорожника, 
натуральний какао-порошок, лактулоза, мікро-
нізована гамма-лінолева кислота бурачника 
Life`s™GLA, мікронізовані омега-3 поліненасичені 
жирні кислоти риб'ячого жиру MEG-3™, порошок 
кореня імбиру, L-карнітину тартрат, бета-глюкани 
вівса, екстракт момордики (гіркої дині), екстракт 
ацероли, екстракт листя стевії SWETA®.

25 г | 350 г

В ОДНІЙ ПОРЦІЇ:
Білків – 22,5 г
Жирів – 3,6 г

Вуглеводів – 18 г
Клітковини – 3,6 г

200 ККАЛ

Продукція Siberian Health. 2018       95

SPORT



96



403807
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ТУРБО-ЧАЙ
ПРИСКОРЕННЯ РОБОТИ КИШЕЧНИКА

Трав'яний турбо-чай прискорює процес схуднен-
ня і дарує легкість:
• Сена позбавляє надлишків рідини, чинить про-

носну дію.
• Імбир спалює жири, а курильський чай допома-

гає нормалізувати обмін речовин.

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

45 г

403728
«ХРОМЛИПАЗА»
ВУГЛЕВОДНИЙ КОНТРОЛЬ

• Сполуки хрому сприяють зниженню апетиту, 
зменшують потребу в жирній та багатій на вуг-
леводи їжі.

• Екстракт кореня елеутерокока допомагає вуг-
леводам швидко перетворитися на енергію все-
редині клітин.

• Екстракт момордики активізує метаболізм вуг-
леводів, пригнічуючи їх перетворення на жири.

• Кориця прискорює моторику кишечника 
і сприяє позбавленню зайвої рідини в організмі.

Склад: екстракт момордики, кориця, екстракт елеутерокока, піколінат 
хрому.

60 таблеток

403729
«АКТИВ ФАЙБЕР»
ШВИДКЕ НАСИЧЕННЯ І КОНТРОЛЬ АПЕТИТУ

• Гуар зв'язує надлишки вуглеводів і цукру в ки-
шечнику, пригнічує відчуття голоду, сприяє 
швидкому насиченню.

• Олігохітозан зв'язує надлишок жирів і холесте-
рину в кишечнику.

• Альгінати прискорюють проходження їжі через 
кишечник.

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

120 капсул
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ЕФЕКТИВНИЙ І ПРИРОДНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ МОДЕЛЮВАННЯ 
ФІГУРИ, ЯКИЙ ДОПОМАГАЄ 
В БОРОТЬБІ З ЦЕЛЮЛІТОМ 
У ПРОБЛЕМНИХ ЗОНАХ.

ЗМЕНШУЄ 
навіть  
найпомітніші 
прояви целюліту

ПОКРАЩУЄ 
стан ділянок шкіри, 
найбільш схильних 
до целюліту

ПЕРЕШКОДЖАЄ 
подальшому утворенню 
жирових відкладень

1

2

3

4

5

6

7
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ЯК  
ЦЕ ПРАЦЮЄ?

403031
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ 
КОНЦЕНТРАТ
Молекулярний комплекс X50 Silhouette 
ефективно пригнічує процес адипо-
генезу в підшкірній жировій тканині, 
особливо в зонах надлишкового утво-
рення жиру, які й формують характерні 
нерівності контура.
100 мл

ЗАСТОСУВАННЯ (КУРС 14 ДНІВ):
Як самостійний засіб: наносити на чисту 
шкіру проблемних зон активними масажними 
рухами.

В поєднанні з будь-яким звичним кремом: 
змішати і нанести на все тіло.

Для досягнення кращого результату: 
підтримувати щоденними сеансами масажу.

Х50 SILHOUETTE переналаштовує клітини на зниження 
об'єму

ЕКСТРАКТИ КІНСЬКОГО КАШТАНА, ЛИСТЯ РОЗМАРИНУ, 
РУСКУСУ, ПЛЮЩА ТА КВІТОК БУЗИНИ прискорюють 
обмін речовин, сприяють виведенню токсинів, мають 
антиоксидантні властивості

ЕФІР ВАНІЛІ забезпечує дренажний ефект, покращуючи 
проникність активних речовин

ОЛІЇ АНІСУ ТА БЕРГАМОТА розщеплюють жири, підвищують 
пружність шкіри

ЕКСТРАКТ РОЖЕВОГО ПЕРЦЮ стимулює витрату енергії, 
запобігає утворенню жиру

КОФЕЇН покращує метаболізм

ОЛІЯ М'ЯТИ активізує місцевий кровообіг

1

2

3

4

5

6

7

Для посилення ефекту додатково 
рекомендується: правильне 
харчування, прийом дієтичних 
добавок, заняття фітнесом або 
спортом, регулярний масаж.

403035
ОЛІЯ-СКУЛЬПТОР ДЛЯ ТІЛА
Інноваційний компонент Duo 
Pepper Slim завдає подвійного уда-
ру по жирових клітинах: спочатку 
жирові краплі подрібнюються на 
декілька малих, а потім запуска-
ється активний процес спалювання 
жирів. Зменшуються прояви целю-
літу, виводяться токсини.
150 мл
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ПРОДУКТИ ДЛЯ 
ДБАЙЛИВОГО 
ДОГЛЯДУ 
І ПІКЛУВАННЯ  
ПРО КРАСУ

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

1. У СКЛАДІ КОСМЕТИЧНИХ ФОРМУЛ – БІЛЬШЕ 100 ВИДІВ ДИКОРОСЛИХ ТРАВ, 
рослинні олії холодного віджимання та ефірні олії високої якості.
2. МАКСИМАЛЬНА НАТУРАЛЬНІСТЬ РЕЦЕПТУР, використання екологічно 
безпечних біорозкладних консервантів нового покоління.
3. НЕДОВГИЙ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ «ЖИВИХ» ПРОДУКТІВ – 18 місяців.

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ТИХ, ХТО:

 • цінує безпечність і якість косметики,
 • вибирає природний догляд,
 • небайдужий до навколишнього середовища. 

Щоденне поліпшення якості вашого життя — наш пріоритет!
 • Повний спектр товарів для догляду за волоссям, шкірою обличчя та тіла. 
 • Підходять для всієї родини.
 • Зрозумілі та комфортні для щоденного використання. 
 • Зручна упаковка, сучасний дизайн.
 • Ідеальні для знайомства з брендом Siberian Health.
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БІОЛОГІЧНО АКТИВНА КОСМЕТИКА 
SIBERIAN HEALTH

ЗУСТРІЧАЙТЕ: 
ЖИВА КРАСА В 
ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ

1. МАКСИМАЛЬНА КОНЦЕНТРАЦІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
В основі діючої рецептури «зелених» серій Siberian Health — «живі» екстракти 
дикорослих сибірських трав, інноваційні біологічно активні сполуки, природні 
мінерали, вітаміни та натуральні олії.

2. ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ
Біологічно активна косметика Siberian Health не містить сульфатів, фталатів, 
парабенів та інших потенційно небезпечних сполук.

3. ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Результати проведених клінічних досліджень довели: компоненти біологічно 
активної косметики Siberian Health мають потужний антиоксидантний, віднов-
лювальний і коригувальний ефект, що сприяє підтримці молодості та краси.
 

ВІД СЬОГОДНІ — ТІЛЬКИ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНА КОСМЕТИКА SIBERIAN HEALTH!

Біологічно активна косметика: революційні серії Siberian Health,  
які об'єднали Природу, Науку і Красу в єдиній концепції!

Біологічно активна 
косметика входить 
в наше життя, 
пропонуючи новий, 
екологічно чистий 
підхід до збереження 
здоров'я, 
молодості  
та краси!
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ЩО РОЗПОВІСТЬ 
ПРО ПРОДУКТ 
УПАКОВКА?
Щоб з першого погляду оцінити якість продукту, потрібно 
правильно розшифрувати знаки на упаковці. Звертайте 
увагу на спеціальні зображення — вони розкажуть 
вам про безпечність, натуральність та інші особливості 
продукту.

ЗНАКИ СТАНДАРТІВ 
І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Міжнародний стандарт системи 
менеджменту якості

Добровільна сертифікація

Косметична продукція виготовлена 
на виробничій площадці,  
що пройшла атестацію  
за системою міжнародного 
стандарту GMP
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ЗНАКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ,  
ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ 
ДОДАТКОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
ТА ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Продукт не тестувався 
на тваринах

Продукція не містить сульфатів, 
парабенів, фталатів, мінеральних 
олій, штучних барвників 
і ароматизаторів

Період зберігання продукту після 
відкриття упаковки

Гарантована утилізація упаковки 
продукту після використання 
(актуально тільки на території 
Європейського Союзу)

Інформація до матеріалу упаковки 
продукту
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EXPERALTA 
PLATINUM: 
ПРЕМІАЛЬНИЙ 
ДОГЛЯД 
ЗА ШКІРОЮ 
ОБЛИЧЧЯ
СЕРІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ  
ANTI-AGE КОСМЕТИКИ

ДЛЯ ТИХ, КОМУ ВАЖЛИВІ:

 • якість і безпечність косметики,
 • найсучасніші розробки косметології,
 • індивідуальний підхід.

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ EXPERALTA PLATINUM:

1. КОМФОРТНІ ТЕКСТУРИ: вибери ту, що підходить саме тобі!
2. КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ: від очищення до інтенсивно-
го догляду.
3. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГЛЯД: створи свій коктейль краси, який потрі-
бен твоїй шкірі саме зараз.
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408253
ТОНІК-СОФТНЕР
Омолоджувальний тонік-
софтнер ідеально завершує 
ритуал очищення шкіри: 
заспокоює, пом'якшує, 
відновлює і готує її до 
подальшого догляду, 
підвищуючи ефективність 
крему та сироватки. 
200 мл

ЩО ТАКЕ  
ТОНІК-СОФТНЕР?
Освіжаючий, пом'якшувальний 
засіб з легкою текстурою. 
Забезпечує миттєве зволоження 
шкіри, надає їй сяяння, посилює 
дію інших зволожувальних 
засобів.

ЩОДЕННЕ  
ТОНІЗУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

ТРУТОВИК ЛАКОВАНИЙ
Ефективний засіб антиокси-
дантного захисту, багатий 
необхідними амінокислотами 
і полісахаридами. Стимулює 
синтез колагену, підтримує 
молодість і здоров'я клітин, 
зміцнює імунітет шкіри.
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404327
ОЧИЩУВАЛЬНА ОЛІЯ 
ДЛЯ УМИВАННЯ
Рослинні та ефірні олії, поєдну-
ючись з водою, утворюють легку 
пінливу емульсію, яка дбайливо 
очищає шкіру.
150 мл

404329
ЕКСФОЛІАНТ  
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОР
Забезпечує багатоступінчасте 
дбайливе очищення та якісний 
догляд за шкірою будь-якого типу.
100 мл

404328
МІЦЕЛЯРНА ВОДА  
ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
Делікатно очищає шкіру, видаля-
ючи всі види забруднень, у тому 
числі декоративну косметику для 
очей.
150 мл

404330
ПІЛІНГ ДЛЯ ГЛИБОКОГО 
ОЧИЩЕННЯ ТА ВИРІВНЮВАННЯ 
ШКІРИ
Сприяє відновленню в'янучої 
шкіри, звуженню пор і покращен-
ню кольору обличчя. Дозволяє 
контролювати жирний блиск.
150 мл

ОЧИЩЕННЯ
Інноваційні очищувальні засоби насичують шкіру енергією, очищають від 
токсинів і забруднень, відновлюють природний рH-баланс, захищаючи від 
агресивних факторів навколишнього середовища.

ЩОДЕННЕ ОЧИЩЕННЯ ВРАНЦІ ТА ВВЕЧЕРІ

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ 1-2 РАЗИ НА ТИЖДЕНЬ

Продукція Siberian Health. 2018       109

BEAUTY



ДОВЕДЕНО*:
На 67% зменшення кількості, 
глибини і довжини зморщок.

ДОВЕДЕНО*:
Збільшує синтез колагену 
I типу в 2,5 рази,  
III типу — в 2,8 рази.

ФОРМУЛА 
ПЕРЕТВОРЕННЯ:

МІКРОКАПСУЛИ 
СИСТЕМИ Х50
Надточний транспорт активних речовин 
у клітини нашої шкіри. Всередині кожної 
мікрокапсули – активні речовини 
(корисний вантаж), а зовні – сигнальні 
білки, які забезпечують коректне 
розпізнавання «свій – чужий» та 
безперешкодне проникнення усередину.

КОЛОЇДНА 
ПЛАТИНА
Збільшує синтез колагену 
та підвищує еластичність шкіри 
(ваші переваги: швидкий ефект 
і тривала дія).

* За даними Infinitec (Барселона).
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404321
ІНТЕНСИВНО  
ОМОЛОДЖУВАЛЬНИЙ  
ДЕННИЙ КРЕМ
Розкішний крем з унікальною ком-
бінацією пептидів і платини роз-
гладжує зморшки, повертає шкірі 
пружність і сяяння.
50 мл

404326
КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО 
ОЧЕЙ
Високоефективний крем чинить 
помітний ефект підтягування, чу-
дово зволожує шкіру, зменшуючи 
темні кола та зморшки під очима.
15 мл

404320
ОМОЛОДЖУВАЛЬНИЙ ДЕННИЙ 
ФЛЮЇД
Інноваційна формула  
з SPF-захистом: зберігає молодість 
шкіри та перешкоджає появі нових 
зморщок.
50 мл

404323
ІНТЕНСИВНО 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ НІЧНИЙ 
КРЕМ
Насичений нічний крем з унікаль-
ною комбінацією колоїдної плати-
ни та пептидів зменшує кількість 
і глибину зморщок, повертає шкірі 
пружність.
50 мл

ЗРУЧНИЙ АПЛІКАТОР Д
ЛЯ

 Н
АН

ЕС
ЕН

НЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ, ЖИВЛЕННЯ І ПОДОВЖЕННЯ МОЛОДОСТІ
ГЛОБАЛЬНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД

Кожного дня ти стаєш все вимогливіше до своєї краси. Продовж молодість — відкрий для себе серію розкішних 
засобів Experalta Platinum! Вони швидко адаптуються до потреб шкіри обличчя, забезпечуючи повноцінний догляд 
і профілактику старіння для шкіри будь-якого типу.

40+

40+ 40+

25+

25+ 25+
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ЯК ПРАЦЮЄ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КРЕМ?

МІОРЕЛАКСАНТ
Вирівнює горизонтальні зморшки 
на лобі та «гусячі лапки» навколо 
очей.

ЕКСТРАКТ СВЕРЦІЇ
 • Зменшує глибину і кількість 
вертикальних зморщок.

 • Скорочує глибину зморщок 
навколо очей.

ГАЛАКТОАРАБІНАН 
(ПОЛІСАХАРИД СИБІРСЬКОЇ 
МОДРИНИ)
Забезпечує моментальний 
механічний ліфтинг.

КОМПЛЕКС ПЕПТИДІВ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІАМАНТОВОЮ 
ПУДРОЮ
Потужний антиоксидант з високим 
ступенем біодоступності захищає 
від передчасного старіння.
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406466
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  
СИРОВАТКА
Нова формула: гіалуронова 
кислота в поєднанні з цінними 
оліями і екстрактом вишні. Миттєве 
розгладження зморщок, рівний 
і сяючий колір обличчя.
50 мл

406342
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КРЕМ  
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Усунення всіх видів зморщок (го-
ризонтальні, вертикальні, «гусячі 
лапки» навколо очей, кисетні 
зморшки навколо рота).
50 мл

СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ:
1. Як самостійний засіб.
2. Як доповнення  

до щоденного крему.
Для регулярного використання, 
а також тоді, коли хочете вигля-
дати розкішно.

ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНА 
ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
Упакована в спеціальні 
контейнери-мікросфери, 
вона проникає 
в глибокі шари шкіри, 
де розгортається, набрякає 
і, вивільняючись, виштовхує 
зморшки зсередини, 
забезпечуючи миттєвий 
омолоджувальний ефект.

ЯК ПРАЦЮЄ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИРОВАТКА?
ЗР

ІЛ
А 

Ш
КІ

РА

Фібробласт Капіляри

Колаген

Зморшка
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СИРОВАТКИ  
EXPERALTA 
PLATINUM —
концентрати активних речовин з високою ефективністю. Справляють 
цілеспрямовану дію на шкіру обличчя, посилюючи ефект вашого 
крему до 100%.

БІЛЬШ КОНЦЕНТРОВАНИЙ СКЛАД У ПОРІВНЯННІ З ПЕРШИМ 
ПОКОЛІННЯМ СИРОВАТОК EXPERALTA PLATINUM.

404322
«УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ»
СИРОВАТКА-КОНЦЕНТРАТ

Інноваційний комплекс з гіалуроно-
вою кислотою та компонентом Х50 
Hyalufiller: інтенсивне зволоження 
та розгладження зморщок.
10 мл

30+

* За даними Infinitec (Барселона).

СИРОВАТКИ EXPERALTA PLATINUM: 
ВЛУЧАЮТЬ ТОЧНО В ЦІЛЬ!
МЕТА МІКРОКАПСУЛИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ «КОРИСНИМ ВАНТАЖЕМ».

Косметичні продукти Siberian Health для обличчя поєднуються з усіма 
сироватками-концентратами Experalta Platinum.

збільшує синтез власної 
гіалуронової кислоти в шкірі*

230%
На
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404325
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛИФТИНГ»
СИРОВАТКА-КОНЦЕНТРАТ

Підтягує контур обличчя, помітно 
скорочує зморшки, підвищує 
пружність і еластичність шкіри.
10 мл

405382
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ОЛІЯ 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Комплекс цінних сибірських олій 
день за днем відновлює ліпідний 
бар'єр шкіри, сповільнюючи про-
цеси старіння. При регулярному 
використанні шкіра стає більш 
пружною і гладенькою, виглядає 
помітно молодше. 
10 мл

404324
«КОРРЕКТОР МОРЩИН»
СИРОВАТКА-КОНЦЕНТРАТ

Інтелектуальний комплекс X50 
Myocept ефективно розгладжує 
зморшки та попереджає появу 
нових.
10 мл

НАТУРАЛЬНА:  
99% компонентів 
природного 
походження.

УНІВЕРСАЛЬНА:  
підходить для 
всіх типів шкіри, в 
будь-якому віці.

ЕКОНОМІЧНА В 
ЗАСТОСУВАННІ:  
достатньо всього 
однієї краплі олії 
для одноразового 
застосування.

40+ 50+

КОСМЕТИЧКА 
105850 срібна
105814  синяІдеальні 

для дому та 
подорожей! 

зменшує глибину зморщок 
навколо очей*

20%
На

підтягує контур обличчя*

56%На

BEAUTY
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EXPERALTA PLATINUM: 
НОВИЙ РІВЕНЬ ДОГЛЯДУ 
ЗА ВАШОЮ ШКІРОЮ

1. ВАШ ОСОБИСТИЙ КОКТЕЙЛЬ КРАСИ:
 • Базовий догляд.
 • Корекція зморщок/моделювання/ліфтинг/інтенсивне зволоження: виберіть те,  
що потрібно саме вашій шкірі.

 • Індивідуальна турбота: створіть свою унікальну програму догляду.

2. ЩОДЕННЕ ОЧИЩЕННЯ — КОРИСНА ЗВИЧКА:
 • Дбайливе очищення шкіри обличчя.
 • Запобігання передчасній появі ознак старіння.
 • Легке зняття макіяжу.

3. ЧИСТОТА НА ВСІХ РІВНЯХ:
 • Глибоке очищення з поліруючим ексфоліантом або за допомогою рідкого пілінгу.
 • Помітне оновлення шкіри.
 • Свіжість і сяяння.

4. ПОТРІБНИЙ ЗАСІБ — ДЛЯ КОЖНОГО ЧАСУ ДОБИ: 
 • Ніжно-кремова текстура денного флюїду.
 • Насичений денний догляд.
 • Ультраживильний нічний крем.

5. СИРОВАТКИ-КОНЦЕНТРАТИ — НАДЗВИЧАЙНО  
ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ:
 • Стимулюють вироблення власної гіалуронової кислоти.
 • Розгладжують мімічні зморшки.
 • Активізують процеси відновлення клітин шкіри.
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ЩОДЕННИЙ РИТУАЛ КРАСИ

ДЛЯ ВІДЧУТТЯ МИТТЄВОГО 
ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ
Омолоджувальний денний 
флюїд + сироватка-концентрат 
«Увлажнение и сияние»

ДЛЯ ЧУДОВОГО ЛІФТИНГУ
Інтенсивно омолоджувальний 
денний крем +  
сироватка-концентрат 
«Моделирование и лифтинг»

ДЛЯ ЕФЕКТУ АБСОЛЮТНОГО 
ОМОЛОДЖЕННЯ
Інтенсивно відновлювальний 
нічний крем + сироватка-
концентрат «Корректор морщин»

ДЛЯ СЯЮЧОЇ ШКІРИ
Омолоджувальний денний 
флюїд + сироватка-концентрат 
«Увлажнение и сияние» 
+ сироватка-концентрат 
«Моделирование и лифтинг»

РЕЦЕПТИ КОКТЕЙЛІВ КРАСИ
Ми пропонуємо універсальні варіанти, які підходять всім жінкам. Надихайтеся нашими ідеями та експериментуйте, 
створюючи унікальні композиції, що працюють саме для вашої шкіри!

ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ 
СИРОВАТКУ-КОНЦЕНТРАТ:
 • Як самостійний засіб.
 • У складі коктейлю краси (просто 
додайте декілька крапель у ваш 
крем).

1. РОЗІГРІЙТЕ ДОЛОНІ, потерши їх одна об одну.

2. ЗМІШАЙТЕ БУДЬ-ЯКИЙ КРЕМ З ОДНІЄЮ АБО ДЕКІЛЬКОМА СИРОВАТКАМИ-
КОНЦЕНТРАТАМИ в такій пропорції: невелику кількість крему (розміром з 
горошину) і 1-2 краплі обраної вами сироватки-концентрату.

3. ЛЕГКИМИ РУХАМИ НАНЕСІТЬ НА ОЧИЩЕНУ ШКІРУ обличчя (включаючи 
шкіру навколо очей), шиї та зони декольте.

BEAUTY
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БЕЗДОГАННА ШКІРА  
З EXPERALTA PLATINUM
ПРАВИЛЬНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ, АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД 
І ДЕЛІКАТНЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТОНУ ОБЛИЧЧЯ.

НЕВАГОМА ТЕКСТУРА
Не обважнює шкіру та дарує відчуття абсолютного 
комфорту на цілий день.

ІДЕАЛЬНЕ НАТУРАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ
Розкішний доглядаючий крем забезпечує антивіковий 
догляд і створює невидиме покриття, що делікатно 
вирівнює тон обличчя.

АКТИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ
Гіалуронова кислота чудово зволожує шкіру, роблячи її 
більш гладкою і рівною.

АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД
 • Фолієва кислота в біодоступній формі розгладжує 
зморшки, особливо в області навколо очей.

 • Екстракт трутовика стимулює синтез колагену, день 
за днем повертаючи шкірі пружність і еластичність.

ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ  
ДЕННИЙ КРЕМ SPF 15
30 мл

407583
тон 1 / 

світлий

407696
тон 2 / 

середній
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У продажу тільки 
на офіційному сайті 
ua.siberianhealth.com

 • L'INSPIRATION DE SIBÉRIE —  
лімітована приватна колекція 
ароматів для чоловіків і жінок.

 • СКЛАДНІ АКОРДИ натуральних 
сибірських компонентів – для 
шанувальників естетики дикої 
природи.

 • ЕКСКЛЮЗИВНІ КОМПОЗИЦІЇ,  
створені спеціально для  
Siberian Health.

Формат: парфюмерна вода
Стійкість: до 4–6 годин

Підходить для чоловіків 
і жінок

Лаконічна упаковка:  
вся суть – у вмісті
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TAIGA |  TАЙГА
ПЕРВОЗДАННА СИЛА СИБІРУ
Верхні ноти: хвоя сибірського кедра, 
кардамон, північний кипарис
Ноти «серця»: сибірська сосна
Шлейфові ноти: сандалове дерево, 
сибірський кедр, пачулі, амбра, ялиновий 
бальзам, мох хвойного лісу

406413  50 мл
407956  1,5 мл

Первозданна тайга: свіжість 
сибірської сосни вривається 

в спекотний лісовий букет, 
відкриваючи таємницю природної 

сили!
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Автори ексклюзивних композицій лінії 
натуральних ароматів L'INSPIRATION 
DE SIBÉRIE — всесвітньо відомі  
парфюмери:

БЕРТРАН ДЮШОФУР 
Автор багатьох 
ароматів таких пар-
фюмерних домів, як 
Christian Dior, Givenchy, 
Penhaligon's і Comme 
des Garçons.

П'ЄР ФЛОРЕС 
Автор унікальних се-
лективних ароматів 
парфюмерних домів 
N-Cigale і Esteban, стар-
ший парфюмер ком-
панії Technicoflor.

Алтайське літо: подув вітру, свіжість 
гірських озер, ніжні пелюстки рослин і легке 
запаморочення високогір'я.

ALTAI |  АЛТАЙ
ГАРМОНІЯ СОНЯЧНОГО ЛІТА
Верхні ноти: монарда лимонна (бер-
гамот), кокосова вода, тіаре (таїтянська 
гарденія)
Ноти «серця»: апельсиновий квіт (флер-
доранж), іланг-іланг, жасмин
Шлейфові ноти: тубероза, бурбонська 
ваніль, білий мускус

406414  50 мл
407954  1,5 мл

У продажу тільки 
на офіційному сайті 
ua.siberianhealth.com
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Свіже дихання свободи: легкий вітер на 
вершині скелі, нагріті сонцем камені, зелень 
тайги, м'які деревні ноти...

OLKHON |  ОЛЬХОН
СВІЖЕ ДИХАННЯ СВОБОДИ
Верхні ноти: цитрусові ноти, лимонна 
монарда (бергамот), цитрусова свіжість
Ноти «серця»: листя інжиру, гірська 
лаванда, пряний імбир
Шлейфові ноти: ветивер, білий мускус, 
сандалове дерево

406415  50 мл
407955  1,5 мл

У продажу тільки 
на офіційному сайті 
ua.siberianhealth.com
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СЯЯННЯ ТВОЄЇ  
БЕЗДОГАННОЇ ШКІРИ
ВСЕ НАЙКРАЩЕ ВІД НАУКИ ТА ПРИРОДИ ДЛЯ ОСОБЛИВОГО, 
СПРЯМОВАНОГО ДОГЛЯДУ!

КОНЦЕНТРОВАНИЙ ДОГЛЯД — при-
родні компоненти, що входять до 
складу, мають максимально високу 
біоактивність.

АДРЕСНИЙ ДОГЛЯД — всі продукти 
чинять спрямовану дію з урахуван-
ням особливих потреб шкіри.

ПЕРЕВІРЕНИЙ ДОГЛЯД — всі про-
дукти успішно пройшли клінічні до-
слідження на підтвердження ефек-
тивності заявлених параметрів.

ПРИРОДНИЙ ДОГЛЯД — активні 
компоненти мають натуральне, 
природне походження.

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ДОВЕДЕНА 
КЛІНІЧНО

НЕ МІСТИТЬ 
АРОМАТИЗАТОРІВ

ГІПОАЛЕРГЕННІСТЬ 
ПІДТВЕРДЖЕНА 

КЛІНІЧНО

СТРЕС ВЕЛИКОГО МІСТА
Вашій ніжній та чутливій шкірі доводиться нелегко в агресивному 
навколишньому середовищі. Погана екологія, стрес великого міста 
і активне сонце — доволі несприятливі чинники для підтримання 
здоров'я та краси.

НАСЛІДКИ
Алергія, пігментація, акне, купероз і багато інших небажаних проявів... 
Складно відчувати себе впевнено і вільно!

УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ
Делікатні проблеми шкіри допомагає вирішити космецевтика. Вона 
поєднує досягнення в галузі косметології та фармакології і пропонує 
нові рішення в сфері догляду за шкірою.

ВИСОКОЯКІСНЕ ПРИРОДНЕ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ПОТРЕБ ШКІРИ!
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401752
ФАЗА 1 
ДЕННИЙ ВИБІЛЮЮЧИЙ КРЕМ 
SPF 30
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

Показання до застосування: для за-
хисту від пігментації, УФ-випроміню-
вання, антиоксидантного захисту.

 • SPF 30 – високоефективний 
сонцезахисний засіб*.

 • Вирівнювання тону шкіри та 
усунення вже утвореного в шкірі 
пігменту.

 • Ідеальний денний догляд – гли-
боке зволоження, збереження 
ліпідного бар’єру шкіри та анти-
оксидантний захист.

Активні компоненти: екстракт лимонника, олія 
розмарину, екстракт календули, екстракт ромашки.

50 мл

401753
ФАЗА 2 
НІЧНИЙ ВИБІЛЮЮЧИЙ КРЕМ
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ШКІРИ  
БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ

Показання до застосування:  
для вирівнювання та висвітлення 
тону шкіри.

 • Безпечне вибілювання без 
подразнень.

 • Помітне освітлення темних плям*.
 • Довготривале зволоження** 
і вирівнювання тону шкіри.

Активні компоненти:  екстракт байкальської 
шоломниці, олія шипшини, екстракт гриба мацута-
ке, олія розмарину.

50 мл

pH SPF не містить  
спирт

не містить  
парабени

не містить  
мінеральну олію

не тестовано  
на тваринах

Фаза 1 6,5 30

Фаза 2 4,2

* Вибілювання шкіри на 13% через місяць використання згідно з результатами клініко-лабораторних випробувань ЦКЛ РАН.
** Зволоження шкіри на 24% відповідно до результатів клініко-лабораторних досліджень ЦКЛ РАН.

Засоби  
слід 

застосовувати 
разом

Кращий час, щоб 
включити в свій 
догляд засоби для 
боротьби з пігмен-
тацією, — період ма-
лоактивного сонця, 
з жовтня по березень.
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402090
КРЕМ «А-ДЕРМА»
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ СУХОЇ, ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 
З ПОРУШЕННЯМ ЛІПІДНОГО БАР'ЄРА

Показання до застосування: дуже 
суха і атопічна шкіра, схильна до 
свербежу і подразнення.

 • Відновлює захисну ліпідну плівку та 
надає шкірі м’якості.

 • Сприяє прискоренню процесу 
загоєння мікротравм.

 • Зменшує почервоніння та запалення, 
усуває сухість і лущення.

 • Захищає шкіру від негативного 
впливу навколишнього середовища.

Активні компоненти: молочні протеїни, бісаболол, 
екстракт кори магнолії, олія м'яти кучерявої.

50 мл

402091
СИРОВАТКА «АНТИ-АКНЕ»
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ 
ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ

Показання до застосування: акне, 
жирний блиск, розширені пори, 
локальні запалення.

 • Відновлює природну мікрофлору 
шкіри, пригнічує бактеріальну 
активність, що провокує появу 
акне.

 • Нормалізує вироблення шкірного 
сала[1] та зменшує закупорку пор.

 • Зменшує кількість прищів[2], 
знижує рівень запалень.

Активні компоненти: екстракти іван-чаю та кори 
білої верби, олія мануки, комплекс ефірних олій 
(м'ятна, ялицева, чайного дерева).

50 мл

402815
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ СПРЕЙ
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ СУХОЇ, НАДЧУТЛИВОЇ, 
СХИЛЬНОЇ ДО АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ 
ШКІРИ

Показання до застосування:  
лущення, сухість, почервоніння, 
подразнення, свербіж.

 • Блокує фактори, що сприяють 
появі подразнення на шкірі.

 • Заспокоює подразнену шкіру, 
гальмує розвиток запальних 
процесів.

 • Зміцнює захисні функції шкіри, 
не дозволяючи розвиватися 
патогенній флорі.

Активні компоненти: розмарин, зелений чай, 
байкальська шоломниця, ромашка, центелла азіат-
ська, гірчак японський, солодка.

50 мл

pH не містить  
парабени

не містить  
спирт

не містить  
силікон

не містить  
мінеральну олію

не тестовано  
на тваринах

«Анти-акне» 6,5

«А-дерма» 6,6
Заспокійливий 
спрей 6,5

[1] Зниження показника виділення сала (себометрії) шкіри на 65% через місяць застосування відповідно до результатів клініко-лабораторних досліджень ЦКЛ РАН.
[2] Зниження показника загального вугрового навантаження (індекс прояву) шкіри на 46% через місяць застосування відповідно до результатів клініко-лабораторних досліджень ЦКЛ РАН.
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БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНА 
КОСМЕТИКА
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ПОЛІПШУЄМО ЯКІСТЬ 
ЖИТТЯ. ЩОДНЯ.
ENDEMIX – УНІКАЛЬНИЙ ПІДСИЛЮЮЧИЙ КОМПЛЕКС  
АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН

ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКСУ ввійшли рослини-
адаптогени, що ефективно працюють у біологічно 
активних добавках для підтримання здоров'я.

Елеутерокок Саган-дайля Червона щітка Байкальська 
шоломниця

Левзея  
(мараловий корінь)

РЕВОЛЮЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСТРАКЦІЇ —  
ФАКТИЧНО ЗБЕРЕЖЕНИЙ «ЖИВИЙ» СІК РОСЛИН

* За даними досліджень in vitro.

5 ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН  
З НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКОЮ БІОАКТИВНІСТЮ

ПРОДУКТИ З КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™ 
впливають на клітини шкіри, 
посилюючи активні компоненти.

1 2 3ЗАХИСТ ВІД ФОТОСТАРІННЯ
Комплекс ENDEMIX™ 
знижує шкідливий вплив 
УФ-променів і запобігає 
руйнуванню колагену. 
Ефективність  
захисту вище на 21,7%*.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
МОЛОДОСТІ ШКІРИ НА 
КЛІТИННОМУ РІВНІ
На 26,4%* менше 
«постарілих» клітин за 
той самий період часу.

РЕГЕНЕРАЦІЯ КЛІТИН 
ШКІРИ
Темп зростання 
кератиноцитів (нових 
клітин епідермісу)  
вище на 26,6%*.
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ПРАВИЛЬНЕ 
ХАРЧУВАННЯ

ДІЄТИЧНІ  
ДОБАВКИ

БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНА 

КОСМЕТИКА
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Поява зморщок, зниження тонусу та еластичності шкіри можуть бути викликані 
дією вільних радикалів — активних молекул кисню. Ми звикли боротися з ними 
за допомогою антиоксидантів, що містяться в продуктах харчування. Однак для кращого 
результату потрібен комплексний підхід: споживання харчових добавок і використання 
антиоксидантної косметики.

ОЗНАКИ СЛАБКОГО 
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ:
• ПОЯВА ЗМОРЩОК
• ЗНИЖЕННЯ ТОНУСУ ШКІРИ
• ВТРАТА ЕЛАСТИЧНОСТІ ШКІРИ

ПРИЧИНА: 
• ДІЯ ВІЛЬНИХ 
РАДИКАЛІВ

ВЖИВАННЯ АНТИОКСИДАНТІВ МОЖЕ БУТИ НЕДОСТАТНЬО   
ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ КРАСИ  
ТА МОЛОДОСТІ ШКІРИ

РЕЗУЛЬТАТ:
ПІДТЯГНУТА ШКІРА, ЗМЕНШЕННЯ ГЛИБИНИ ЗМОРЩОК  
І РІВНИЙ КОЛІР ОБЛИЧЧЯ

ПРАВИЛЬНЕ 
ХАРЧУВАННЯ

КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ:

КОСМЕТИКА 
З АНТИОКСИДАНТАМИ

+ +

ДІЄТИЧНІ 
ДОБАВКИ
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«НОВОМИН» 
ДЛЯ ВАШОЇ 
ШКІРИ

УНІКАЛЬНА 
ВІТАМІННА МОЛЕКУЛА 
SEPIVITAL™
• Забезпечує стабільність молекул вітамінів 
С і Е, які втрачають свою ефективність 
в звичайній косметиці, підвищуючи 
їх ефективність у 15 разів. 

• Покращує стан шкіри, схильної до стресів, 
негативного впливу навколишнього 
середовища (сухе повітря в приміщеннях, 
перепади температури взимку). 

• Знижує прояви куперозу, освітлює 
та вирівнює колір обличчя. 

• Має помітну антивікову  
та фотопротекторну дію.

134



КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
денний SPF 15 з антиоксидантами
Завдяки поєднанню найсильніших антиоксидантів і 
унікальної вітамінної молекули Sepivital™ крем ефек-
тивно доглядає за шкірою обличчя, підтримує мо-
лодість і красу. Рослинний комплекс ENDEMIX™ змен-
шує руйнування колагену при дії сонячних променів.
 50 мл   409249  

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
нічний з антиоксидантами
Насичений крем з горіховими оліями, квітковою во-
дою та вітамінами А, Е, С живить шкіру в нічний час, 
насичує її антиоксидантами і відновлює природний 
баланс вологи. Вранці шкіра виглядає свіжою, відпо-
чилою та сяє красою.
 50 мл   409250  

«НОВОМИН»
 120 капсул   500020  

ІВАН-ЧАЙ (А, В, С)

БУРКУН (А, С)ЛИПОВИЙ ЦВІТ (А, С) 

Ефективні для втомленої 
та подразненої шкіри, 
схильної до стресів. Заспо-
коюють, знімають диском-
форт, пом'якшують, нада-
ють антивікової дії.

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО 

ТИПУ  
ШКІРИ

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО 

ВІКУ

Для посилення антиокси-
дантного ефекту реко-

мендується застосовувати 
разом з дієтичною добав-

кою «НовоМин».
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Ягоди калини і журавлини 
в поєднанні з пудрою зі шкаралупи 
волоського горіха видаляють 
ороговілі лусочки, прискорюючи 
оновлення клітин.
Натуральні олії зволожують шкіру, 
дарують відчуття комфорту.

Комплекс активних речовин 
ендемічних сибірських 
рослин ENDEMIX™ на 26,6%* 
підсилює регенерацію клітин 
шкіри.

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО 

ТИПУ  
ШКІРИ

РЕГУЛЯРНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ

Глибоко 
очищає   
і відлущує, 

використовувати 
1-2 рази на 
тиждень

1

ПРИРОДНИЙ ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ
ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗУВАННЯ

* За даними досліджень in vitro.
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405816 
ОНОВЛЮЮЧИЙ СКРАБ 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Отримайте максимум від домаш-
нього очищення шкіри обличчя! 
Ніжні часточки скраба оновлюють 
навіть суху і чутливу шкіру, а при-
родні компоненти піклуються про 
зволоження і насичують вітаміна-
ми.
Активні компоненти: пудра зі шкаралупи волось-
кого горіха, кофеїн, ягоди калини та журавлини.

1

75 мл

404774 
МАТУЮЧИЙ ТОНІК 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Тонік на ялівцевій воді звужує 
пори, заспокоює і матує шкіру.
Активні компоненти: ялівцева і ялицева вода, 
гідролат чебрецю, комплекс фруктових кислот.

2

200 мл

404773 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ТОНІК 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Тонік з лавандової водою і ли-
повим квітом знижує чутливість 
шкіри, запобігає передчасному 
старінню.
Активні компоненти: гідролати лаванди, липи 
і волошки, олії бавовни і рису.

3

200 мл
Ялівцева вода очищає 
і стягує пори, справляється 
з підвищеною жирністю 
шкіри. Повертає шкірі 
гладкість і чистоту.

Липовий квіт має ви-
разний антивіковий 
ефект.

 
Використовувати 

щоразу після 
очищення 

шкіри

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ЖИРНОЇ ТА 

КОМБІНОВАНОЇ 
ШКІРИ

ІДЕАЛЬНО 
ДЛЯ СУХОЇ 

ТА ЧУТЛИВОЇ 
ШКІРИ

2

3
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ІДЕАЛЬНО 
СВІЖА, 
ЧИСТА 
ШКІРА

Гідролати  гамамелісу, 
сосни і чебрецю освіжають 
і тонізують шкіру, регулюють 
роботу сальних залоз 
і забезпечують матовий 
ефект.

407638 
МАТУЮЧА МАСКА 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ТОНУС І СВІЖІСТЬ

Спрямована дія фарфорової та 
морської глини: ефективне очи-
щення пор і захист від жирного 
блиску до 6 годин*.
50 мл

* За підсумками споживчого тестування, на підставі суб'єктивної оцінки. 

 • ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ 
ПРИРОДНОГО ДОГЛЯДУ 
ЗА ШКІРОЮ

 • ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
 • ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ

ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА 
КОМБІНОВАНОЇ 

ШКІРИ
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Натуральний полісахарид 
глюкоманан ефективно 
насичує вологою верхні 
шари епідермісу та 
пом'якшує шкіру.

Ефірні олії м'яти і туї 
освіжають і тонізують, 
усувають сліди стресу та 
втоми, даруючи шкірі красу 
та сяяння.

Екстракти женьшеня і гінкго 
білоба покращують мікро-
циркуляцію крові, зміцню-
ють стінки капілярів, знижу-
ють проявлення капілярної 
сітки.

407635 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНА МАСКА ДЛЯ 
ОБЛИЧЧЯ
СВІЖІСТЬ І ЗДОРОВЕ СЯЯННЯ

Швидко відновлює гідроліпідний баланс 
завдяки активним природним компонен-
там і легкій гелевій текстурі.
50 мл

407636 
ГЛИБОКО ОЧИЩУВАЛЬНА МАСКА 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ЗАХИСТ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Глибоке очищення і потужний детокс для 
шкіри будь-якого типу. Відчутний ефект 
розпарення.
50 мл

407637 
ОНОВЛЮЮЧА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ПРИРОДНИЙ АНТИСТРЕС

Природний порятунок для шкіри обличчя 
в умовах стресу великого міста. Нату-
ральні компоненти сприяють клітинному 
відновленню, помітно покращуючи зов-
нішній вигляд шкіри.
50 мл

402410 
«Сибириин Алтан (Сибирское 
золото)», зволожувальна маска 
для зневодненої шкіри, 75 мл

402413 
«Шэдитэ Жэмэс  
(Чудо-ягода)», тонізуюча маска 
з ягодами, 75 мл

402409 
«Олзо (Польза)», 
ультраживильна крем-маска 
для обличчя, 75 мл

402411 
«Хусэн Газар (Сила земли)»,  
очищувальна маска для обличчя 
з лікувальною глиною, 75 мл

402412 
«Хусэн Эдир (Сила молодости)», 
відновлювальна маска для зрілої 
шкіри, 75 мл 

401879
«Зурхэн Хуша (Сердце кедра)», 
регенеруюча маска для обличчя, 
75 мл 
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В ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ ENDEMIX™ ЛЕЖАТЬ АКТИВИ 
5 ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ ТРАВ
Ендемічні рослини, або ендеміки – рослини, які ростуть виключно на певній території (у даному випадку – в Сибіру).

РОДІОЛА (ЧЕРВОНА ЩІТКА) 
— очищає клітини від токсинів 
і шлаків, нормалізує обмін речо-
вин, посилює імунітет, підвищує 
виживаність клітин.

БАЙКАЛЬСЬКА ШОЛОМНИЦЯ — 
має адаптогенні, антиоксидантні, 
антивікові властивості.

ЛЕВЗЕЯ (МАРАЛОВИЙ КОРІНЬ) — 
надає тонізуючої, стимулюючої, 
адаптогенної дії.

САГАН-ДАЙЛЯ — знаменита анти-
оксидантними та антисептичними 
властивостями, сприяє покращен-
ню клітинного обміну.

ЕЛЕУТЕРОКОК — відомий своїм 
стимулюючим, тонізуючим 
і адаптогенним ефектом.
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НАЙСИЛЬНІШІ РОСЛИНИ З СЕРЦЯ СИБІРУ

  БЕЗПЕЧНА ЕКОЛОГІЧНА КОСМЕТИКА

  НЕ МІСТИТЬ СУЛЬФАТІВ, ПАРАБЕНІВ, ФТАЛАТІВ, 
МІНЕРАЛЬНОЇ ОЛІЇ, ШТУЧНИХ БАРВНИКІВ 
І АРОМАТИЗАТОРІВ

   НЕ ТЕСТОВАНО НА ТВАРИНАХ

С И Б І Р С Ь К А 
К О Л Е К Ц І Я 
БАЛЬЗАМІВ
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ПРИРОДНИЙ ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ
ОЧИЩЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ 
ВРАНЦІ ТА ВВЕЧЕРІ

406328
ШЭНЭ |  «НОВЫЙ»
ОЧИЩУВАЛЬНА ПІНКА ДЛЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ

Ніжна пінка на основі рослинних ПАР з амінокис-
лот яблука та ензимів черімої дбайливо видаляє 
макіяж, забруднення та надлишки активності саль-
них залоз. Під час умивання природні компоненти 
піклуються про рівень зволоженості шкіри та під-
тримують її гідроліпідний баланс.
Активні компоненти: амінокислоти яблука, ензими черімої, екстракти 
гамамелісу та зеленого чаю.

150 мл

Формула 
посилена!

ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА 
КОМБІНОВАНОЇ 

ШКІРИ

Комплекс Активних Речовин
Ендемічних Сибірських Рослин
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ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ 
ЩОДНЯДЕМАКІЯЖ

КРАЩИЙ 
ВИБІР

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО 
ТИПУ ШКІРИ

401829
ХАРААСГАЙ |  «ЛАСТОЧКА»
НІЖНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ КРЕМ

Ніжний очищувальний крем до-
поможе одним рухом видалити 
декоративну косметику, над-
лишки себуму та забруднення, 
не пошкоджуючи ліпідний шар 
шкіри та не порушуючи її захисних 
властивостей.
Активні компоненти: екстракти волошки, фіалки, 
мати-й-мачухи, вівса і огірка.

100 мл

401831 
СЭБЭР НУУР |  «ЧИСТОЕ ОЗЕРО» 
ГЕЛЬ ДЛЯ УМИВАННЯ

Ідеальний засіб для щоденного 
очищення шкіри з ароматом щойно 
зібраних ягід. Дбайливо видаляє 
забруднення та тонізує шкіру, 
насичуючи її вітамінами та мікрое-
лементами.
Активні компоненти: алое вера, гранули жожоба, 
екстракти сибірських ягід.

100 мл

 401835 
ДОЛГИН |  «ВОЛНА»
ОНОВЛЮЮЧИЙ СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Ніжний скраб очищає шкіру, 
відкриваючи закупорені пори 
та вирівнюючи дрібні недоскона-
лості, активізує мікроциркуляцію 
в шкірі та приємно освіжає.
Активні компоненти: подрібнені кісточки оливи, 
кофеїн і ментол, ягоди калини та журавлини.

80 мл
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50+

402736
ХАТАН |  «ЦАРИЦА»
КОМПЛЕКСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗРІЛОЇ ШКІРИ

Крем глибоко проникає в шкіру, вирів-
нюючи її рельєф, розгладжує зморшки 
та допомагає створити більш чіткий овал 
обличчя.
Активні компоненти: олія рижика, екстракти цикорію 
та уральської солодки, олія шипшини.

50 мл

401813 
ХАТАН |  «ЦАРИЦА»
ДЕННИЙ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КРЕМ

Регулярне застосування допомагає поміт-
но розгладити зморшки, знизити їх прояв 
і глибину, значно освітлити вікові пігмент-
ні плями, відновити втрачену пружність 
шкіри.
Активні компоненти: екстракт подорожника, екстракти 
винограду, калини, солодки, олії рижика і кунжуту.

50 мл

40+

Підходить  
для шкіри 

 обличчя, 
декольте 

і рук

ПРИРОДНИЙ ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ
ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД

ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЇ  

ТА СУХОЇ ШКІРИ

ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЇ  

ТА СУХОЇ ШКІРИ
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402359
НОЙТОН |  «ВЛАГА»
ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ДЕННИЙ 
КРЕМ З SPF 15

Легкий зволожувальний денний 
крем поверне втомленій шкірі 
свіжий та сяючий вигляд. Вико-
ристовуючи цей крем щоранку, 
ви подаруєте вашій шкірі відчуття 
справжнього комфорту!
Активні компоненти: олії кедра та сибірської 
ялиці, родіола рожева, екстракти ехінацеї та шиїта-
ке, олії ши, апельсина та мандарина, екстракти 
календули та жимолості.

2

50 мл

406329
ШЭНЭ |  «НОВЫЙ»
МАТУЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ, 
СХИЛЬНОЇ ДО ЖИРНОСТІ

Крем-гель з оксамитовою тексту-
рою зволожує та заспокоює шкіру, 
звужує пори, зменшує жирний 
блиск і має антиоксидантну дію. 
Результат: шкіра матова та догля-
нута протягом цілого дня.
Активні компоненти: екстракти календули, 
ромашки, зеленого чаю та соснових бруньок, олія 
рижика, крохмаль тапіоки та ячмінне борошно.

1

50 мл

2

1

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО 
ТИПУ ШКІРИ

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО 

ВІКУ

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО 

ВІКУ

ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА 
КОМБІНОВАНОЇ 

ШКІРИ
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Джерела з високим вмістом ОМЕГА-КИСЛОТ:

 • ОМЕГА-3: до 40% ОМЕГА-3: до 31% ОМЕГА-3: до 33%
 • ОМЕГА-6: до 40% ОМЕГА-7: до 33% ОМЕГА-9: до 25%
 • ОМЕГА-9: до 17%

Олія  
обліпихи

Олія 
ехіуму

Олія  
журавлини

ОМЕГА-3 
(АЛЬФА-ЛІНОЛЕНОВА КИСЛОТА)
Допомагає відновити ліпідний 
бар'єр і бере участь в біохімічних 
процесах, які сприяють уповільнен-
ню руйнування колагену, захищає 
шкіру від передчасного старіння.

ОМЕГА-6 
(ГАММА-ЛІНОЛЕНОВА КИСЛОТА)
Допомагає впоратися з сухістю 
шкіри та відновити її еластичність, 
сприяє уповільненню процесу пе-
редчасної появи зморщок.

ОМЕГА-7 
(ПАЛЬМІТОЛЕЇНОВА КИСЛОТА)
Сприяє регенерації та оновленню 
клітин.

ОМЕГА-9 
(ОЛЕЇНОВА КИСЛОТА)
Підсилює проникнення активних 
компонентів, зменшує сухість шкіри 
і сприяє підтриманню її еластич-
ності.

ЧИ ПІДІЙДЕ МЕНІ 
«АШАГТАЙ»?
Унікальна лінія продуктів «Ашагтай» розроблена для чоловіків і жінок, 
які:
 • цінують якість і безпечність косметики,
 • обирають правильний щоденний догляд за шкірою,
 • прагнуть захистити шкіру від перших ознак старіння.

Основа лінії «Ашагтай» — ненасичені жирні кислоти, важливий елемент 
для підтримання здоров'я та краси шкіри. Вони входять до складу 
оболонок клітин і структурних ліпідів шкіри, а їх нестача веде до 
погіршення зовнішнього вигляду. 
Омега-баланс: обирайте дієтичні добавки та косметику з корисними 
кислотами!

ЧИМ КОРИСНІ ОМЕГА-КИСЛОТИ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ?
Омолоджувальна дія. Беруть участь у процесах, які опосередкова-
но сприяють зміцненню колагенових волокон, що підтримує гладкість 
шкіри, надають потужної протизапальної дії.
Зволоження. Сприяють утворенню правильного ліпідного бар'єра, 
завдяки чому волога утримується в глибоких шарах шкіри.
Зняття запалень. Зміцнюють клітинний імунітет, стимулюють виро-
блення речовин, які борються з інфекціями. 
Зміцнення судинної системи шкіри. Сприяють підвищенню еластичності 
стінок кровоносних судин, зміцнюють капіляри, знижують видимість 
судинної сіточки та сприяють зменшенню темних кіл під очима.
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405604 
АШАГТАЙ |  «ПОЛЕЗНЫЙ»
ГЕЛЬ ДЛЯ УМИВАННЯ З КОМПЛЕКСОМ 
ЖИРНИХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

Ультрам'яка формула чудово ви-
даляє макіяж і очищає шкіру, не 
пересушуючи її. Забезпечує захист 
від передчасного старіння.
300 мл

405605 
АШАГТАЙ |  «ПОЛЕЗНЫЙ»
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З КОМПЛЕКСОМ 
ЖИРНИХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

Захищає шкіру від передчасного 
старіння, живить, зволожує та бо-
реться з недосконалостями.
75 мл

405606 
АШАГТАЙ |  «ПОЛЕЗНЫЙ»
КРЕМ ДЛЯ ПОВІК З КОМПЛЕКСОМ 
ЖИРНИХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

Легкий крем освіжає, зволожує та 
відновлює шкіру повік, скорочує 
зморшки.
15 мл

Для кращого 
результату  
використовуйте серію 
«Ашагтай» разом з 
дієтичними добавками 
Siberian Health 
з омега-кислотами.

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО  
ТИПУ ШКІРИ

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО 

ВІКУ

Формула 
посилена!
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Містить 
30% 

олії ши

103976 
ДОЗАТОР

ЗРУЧНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ!

ЗРУЧНЕ НАНЕСЕННЯ

БААРХАД | 
«БАРХАТ»
ДБАЙЛИВИЙ, АЛЕ 
ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД 
ДЛЯ НАЙБІЛЬШ 
ВИМОГЛИВОЇ ШКІРИ  
ТА «ВАЖКОГО» 
ВОЛОССЯ

Інтенсивний, але в той же час ніжний догляд 
за волоссям, шкірою обличчя, рук і голови: 
задовольняємо потребу в додатковому 
зволоженні та живленні!

КОМУ ПІДІЙДЕ?
 • Тим, чия шкіра потребує ретельного 
щоденного зволоження і живлення.

 • Мешканцям великих міст, які страждають 
від регулярних стресів.

 • Всім, хто змушений відчувати різкі перепади 
температури в суворих кліматичних умовах 
(контраст приміщення/вулиця).

 • Бажаючим подовжити молодість і красу.

5

1

2

3

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО  
ТИПУ ШКІРИ

ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКОГО 

ВІКУ

ВИБІР 
МІЛЬЙОНІВ
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404863 
БААРХАД |  «БАРХАТ»
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

Насичений крем з норковою 
олією і чудовими натуральними 
інгредієнтами живить і захищає 
шкіру рук.
Активні компоненти: норкова олія, олії ши, ріпа-
ка, обліпихи та кедра.

2

75 мл

404864 
БААРХАД |  «БАРХАТ»
УЛЬТРАЖИВИЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ ГУБ З ОЛІЄЮ НОРКИ

Натуральний бальзам з унікаль-
ною норковою олією пом'якшує, 
живить і відновлює ніжну шкіру 
губ.
Активні компоненти: норкова олія, олії ши, ріпа-
ка, рижика, зародків пшениці, чорної смородини, 
екстракт бархату амурського.

3

15 мл

400310 
БААРХАД |  «БАРХАТ»
ЖИВИЛЬНА КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
З НОРКОВОЮ ОЛІЄЮ

ПОМІТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
 • Дрібні зморшки на шиї, навколо 
очей та губ розгладжуються.

 • Шкіра стає більш гладенькою, 
бархатистою та пружною.

 • Інтенсивне зволоження 24 годи-
ни.

 • Шкіра захищена від передчасно-
го старіння*.

 • Колір обличчя, тон і текстура 
шкіри помітно покращуються.

100 мл

1

406403 
БААРХАД |  «БАРХАТ»
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ДВОФАЗНИЙ 
ШАМПУНЬ

М'яка формула шампуню чудово 
очищає волосся та шкіру голови, 
відновлює природну силу і струк-
туру волосся.
Активні компоненти: гідролізовані протеїни 
пшениці, вівса, жита, олії ріпака, обліпихи та норки.

4

250 мл

406404 
БААРХАД |  «БАРХАТ»
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ-
КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ

Натуральні компоненти інтенсив-
но зволожують, живлять і зміц-
нюють волосся, повертаючи йому 
природний блиск і розкіш.
Активні компоненти: гідролізовані протеїни 
пшениці, вівса, жита, олія кокосова, олія норки.

5

250 мл

Рекордна 
кількість 
цінних 
олій — 
6,9%!

Перед застосуванням 
змішайте два шари 
шампуню, енергійно 
струсивши флакон.

ТРИ В ОДНОМУ!
Мультифункціональне 
використання:
ДЕННИЙ КРЕМ із захистом 
від впливу несприятливих 
погодних умов.
НІЧНИЙ КРЕМ для 
інтенсивного живлення 
та відновлення шкіри.
МАСКА для активного 
зволоження та регенерації.

4

* Захист від УФ-випромінювання.

1
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ОЧИЩЕННЯ ВРАНЦІ  
ТА ВВЕЧЕРІ:
401831 «Сэбэр Нуур (Чистое 
озеро)», гель для умивання, 
100 мл

ДЕННИЙ ДОГЛЯД:
405605  «Ашагтай 
(Полезный)», крем для 
обличчя з комплексом жирних 
кислот омега-3, -6, -9, 75 мл

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД:
402411 «Хусэн Газар 
 (Сила земли)», очищувальна 
маска для обличчя 
з лікувальною глиною, 75 мл

ДЕМАКІЯЖ:
401829 «Хараасгай 
(Ласточка)», ніжний 
очищувальний крем, 100 мл

ПРОГРАМА  
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ
ОБЕРІТЬ ПРОГРАМУ,  
ЯКА ПІДХОДИТЬ САМЕ ВАШІЙ ШКІРІ!
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ДЕННИЙ ДОГЛЯД:
406329 «Шэнэ (Новый)», 
матуючий денний крем, 
50 мл

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД:
402448 Глибоко 
очищувальна маска проти 
чорних цяток, 50 мл

НІЧНИЙ ДОГЛЯД:
402091 Сироватка «Анти-
акне»,  50 мл

ОЧИЩЕННЯ:
406328 «Шэнэ (Новый)», 
очищувальна пінка для 
жирної шкіри, 150 мл
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ДЕМАКІЯЖ:
401829 «Хараасгай 
(Ласточка)», ніжний 
очищувальний крем, 100 мл

ДЕННИЙ ДОГЛЯД:
402359 «Нойтон (Влага)», 
зволожувальний денний 
крем SPF 15, 50 мл

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД:
402410 «Сибириин Алтан 
(Сибирское золото)», 
зволожувальна маска для 
зневодненої шкіри, 75 мл

ОЧИЩЕННЯ ВРАНЦІ  
ТА ВВЕЧЕРІ:
401831 «Сэбэр Нуур (Чистое 
озеро)», гель для умивання, 
100 мл

ОЧИЩЕННЯ ВРАНЦІ  
ТА ВВЕЧЕРІ:
401835  «Долгин (Волна)», 
оновлюючий скраб для 
обличчя, 80 мл

ДЕННИЙ/НІЧНИЙ 
ДОГЛЯД:
402736 «Хатан (Царица)», 
комплексний засіб для 
зрілої шкіри, 50 мл

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД:
401879 «Зурхэн Хуша 
(Сердце кедра)», 
регенеруюча маска для 
обличчя 75 мл

ДЕМАКІЯЖ/
ОЧИЩЕННЯ:
401829 «Хараасгай 
(Ласточка)», ніжний 
очищувальний крем, 100 мл

ОЧИЩЕННЯ ВРАНЦІ  
ТА ВВЕЧЕРІ:
401835  «Долгин (Волна)», 
оновлюючий скраб для 
обличчя, 80 мл

ДЕННИЙ ДОГЛЯД:
401811 «Шэмэтэй 
(Питание)», захисний 
денний крем, 50 мл

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД:
400310 «Баархад (Бархат)», 
живильна крем-маска для 
обличчя з норковою олією, 
100 мл

ДЕМАКІЯЖ/
ОЧИЩЕННЯ:
401829 «Хараасгай 
(Ласточка)», ніжний 
очищувальний крем, 100 мл
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ПРИРОДНІ  
ЗАСОБИ ДЛЯ ВОЛОССЯ:
ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ

Завдяки щедрій сибірської природі та сучасним науковим  
рішенням ми створюємо корисні природні засоби  
для догляду за волоссям.

Правильно підібрані засоби — краса і здоров'я вашого волосся!

ШАМПУНЬ
Натуральні активні компоненти не сушать шкіру голови, м'яко очи-
щають волосся, нормалізують вироблення шкірного сала і повністю 
змиваються водою.

БАЛЬЗАМИ-КОНДИЦІОНЕРИ І МАСКИ
Глибоко зволожують і зміцнюють волосся, знижують ламкість, зніма-
ють статичну електрику та мають ефект розгладження.

ІНГРЕДІЄНТИ
Продукти на основі дикорослих трав, рослинних олій холодного від-
жимання, ефірних олій високої якості. Не містять ГМО. Розроблені з 
використанням екологічно безпечних консервуючих систем. Створені 
з біорозкладної сировини високої якості з максимально високою біо-
логічною активністю.

Етикетка містить 
повний список 
компонентів 
і спеціальний знак 
100% ЕКО.

Натуральні відтінки 
без яскравих 
штучних кольорів.

Термін 
придатності — 
від 12 до 18 місяців 
у закритій упаковці 
та від 6 до 12 місяців 
у відкритій упаковці. 

Знижене, але 
цілком достатнє 
піноутворення 
завдяки низькій 
концентрації 
піноутворювальних 
хімічних компонентів.

ОЗНАКИ 
ПРИРОДНОЇ 
КОСМЕТИКИ:

НАШІ ЛІНІЙКИ:
 • Максимально довго зберігають корисні властивості екстрактів 
рослин у складі рецептур (завдяки цьому дія продуктів — м'яка 
і ніжна).

 • Не містять агресивних миючих і розгладжуючих інгредієнтів, 
а також великої кількості жорстких аніонних ПАР (тому немає 
звичного «скрипу» на волоссі).

 • Живлять і зволожують волосся, підтримуючи його природну 
красу натуральними речовинами.

154



КОРИСНО ЗНАТИ: 
змивайте кондиціонер 
прохолодною водою — 
вона «запечатуватиме» 
натуральні інгредієнти, 
і волосся набуватиме 
природного сяяння.

ШАМПУНІ, КОНДИЦІОНЕРИ 
І МАСКИ ДЛЯ ВОЛОССЯ 
«СИБІРСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ 
БАЛЬЗАМІВ»:

НЕ МІСТЯТЬ:
 • SLS, SLES, ALS та інші агресивні 
ПАР

 • Ароматизатори
 • Барвники
 • ПЕГ, ППГ та інші потенційно 
небезпечні інгредієнти

МІСТЯТЬ:
 • Індивідуальні композиції  
ефірних олій

 • Активні речовини рослинного 
походження
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НАТУРАЛЬНИЙ АРОМАТ  
Композиція з натуральних 
ефірних олій.

ПРИРОДНИЙ ДОГЛЯД  
Активні компоненти 
природного походження.

ВИДИМИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
Зволоження, живлення 
та відновлення структури 
волоса. Засоби мають 
накопичувальний ефект: 
з кожним днем волосся 
виглядатиме все краще.

1

МАГІЯ СИЛЬНОГО 
І ЗДОРОВОГО 
ВОЛОССЯ

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ
ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ
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401822
ЭДИ ШЭДИ |  «МАГИЯ»
ЗМІЦНЮВАЛЬНА МАСКА  
ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ

Активізує ріст волосся, зміцнює та 
знижує ламкість. Комплекс кон-
диціонуючих речовин полегшує 
розчісування та укладку.
Активні компоненти: екстракти гібіскусу, півонії, 
алтеї, ромашки і звіробою, ефірні олії м'яти, алтеї, 
шавлії, анісу.

200 мл

3

401821
ЭДИ ШЭДИ |  «МАГИЯ»
ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ

Активізує процес росту волосся, 
нормалізує роботу волосяних 
фолікулів, поліпшує мікроциркуля-
цію крові в шкірі голови.
Активні компоненти: екстракт лопуха і ромашки, 
ефірна олія шавлії, ефірні олії анісу та лаванди.

250 мл

1

401823
ЭДИ ШЭДИ |  «МАГИЯ»
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР  
ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ

Зволожує волосся, робить його 
більш еластичним. Покращує 
мікроциркуляцію крові в шкірі 
голови, знижує ламкість волосся, 
усуває свербіж і лущення.
Активні компоненти: екстракти лопуха, імбиру та 
ріжкового дерева, ефірна олія шавлії.

2

250 мл

2

3

 • Гідролізат кератину 
активізує процес росту 
волосся, зміцнює і знижує 
ламкість.

 • Д-пантенол та інулін зво-
ложують волосся, роблять 
його більш еластичним, 
надають йому природного 
блиску і сяяння.

 • Вітамін РР, екстракти лопу-
ха та імбиру нормалізують 
роботу волосяних фолікулів 
і активізують мікроцирку-
ляцію в шкірі голови.

 • Ефірні олії посилюють 
блиск волосся.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВСІ 
ПРОДУКТИ ДЛЯ КРАЩОГО 
РЕЗУЛЬТАТУ!

103976 
ДОЗАТОР

ЗРУЧНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ!
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ТА ВОЛОССЯМ
ДЛЯ ФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ

ЩОДЕННИЙ 
ДОГЛЯД

ІНТЕНСИВНИЙ 
ДОГЛЯД

ВАШЕ ВОЛОССЯ 
ГОТОВЕ ДО БУДЬ-ЯКИХ 
ВИПРОБУВАНЬ!
(Якщо у вас на полиці — лінія засобів «Баялиг»)

НАШОМУ ВОЛОССЮ ТЕПЕР НЕ СТРАШНІ:
 • регулярні фарбування,
 • щоденні укладки за допомогою фена або 
щипців,

 • примхи погоди: сонце та вітер.
 
Ви можете досхочу експериментувати з 
укладкою та фарбуванням — природа знає, як 
захистити ваше волосся!

ЛІНІЯ ЗАСОБІВ «БАЯЛИГ (РОСКОШЬ)»:
 • Висока активність дикорослих трав Сибіру, 
Алтаю та Байкалу.

 • Формули з максимально високим вмістом 
рослинних компонентів.

 • 100% активних компонентів природного 
походження.

 • Результат не змивається, а накопичується.

ДЛЯ ВСІХ 
ТИПІВ 

ВОЛОССЯ

103976 
ДОЗАТОР

ЗРУЧНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ!

2

4

1

ВИБІР 
МІЛЬЙОНІВ
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ЩОДЕННИЙ 
ДОГЛЯД

ІНТЕНСИВНИЙ 
ДОГЛЯД

401780 
БАЯЛИГ |  «РОСКОШЬ»
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ 
ФАРБОВАНОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ

Бальзам на основі натуральних 
компонентів полегшує розчісу-
вання волосся, сприяє зменшенню 
його ламкості та посилює блиск.
Активні компоненти: олія шипшини, алое вера, 
екстракти лопуха і ромашки.

2

250 мл

401838 
БАЯЛИГ |  «РОСКОШЬ»
МАСКА ДЛЯ ФАРБОВАНОГО  
ТА СУХОГО ВОЛОССЯ

Розкішна маска для волосся з 
натуральними фосфоліпідами 
забезпечує фарбованому волоссю 
потрійний догляд: живить, насичує 
вологою, контролює неслухняне 
волосся.
Активні компоненти: алое вера, ефірна олія 
апельсинової цедри, ефірна олія туї, екстракт липо-
вого квіту.

4

200 мл

402737 
БАЯЛИГ |  «РОСКОШЬ»
ТЕРМОЗАХИСНИЙ СПРЕЙ  
ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ВОЛОССЯ

Натуральний полісахарид модри-
ни створює на волоссі термостійку 
вуаль, що протистоїть впливу над-
мірно високих температур, і про-
довжує стійкість укладки.
Активні компоненти: натуральний полісахарид 
модрини, олії цедри апельсина, лимона, танжерину, 
туї, екстракти вишні, ожини та журавлини.

3

100 мл

403255
БАЯЛИГ |  «РОСКОШЬ»
ФЛЮЇД ДЛЯ ПОСІЧЕНИХ  
КІНЧИКІВ ВОЛОССЯ

Надійно «запечатує» посічені кін-
чики та повертає волоссю природ-
ну красу.
Активні компоненти: ферментовані олії артемізії, 
солодки, насіння зеленого чаю, олії рижика, солод-
кого мигдалю та кедра.

5

50 мл

 • ПРОТИ 
ПОСІЧЕНИХ 
КІНЧИКІВ

 • НАДАЄ ВОЛОССЮ 
БЛИСКУ

 • НЕ ОБВАЖНЮЄ 
ВОЛОССЯ

Містить ультралегкі, 
але більш живильні 
ферментовані олії  
(до 60 разів більше вільних 
жирних кислот).

Розпилити 
на чисте,  

підсушене 
рушником волосся 

з відстані  
20–30 см

401837 
БАЯЛИГ |  «РОСКОШЬ»
ШАМПУНЬ ДЛЯ ФАРБОВАНОГО 
ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 

Композиція м'яких миючих ре-
човин дбайливо очищає шкіру 
голови, не пошкоджуючи струк-
туру волосся. Комплекс екстрактів 
лопуха, ромашки і липового квіту 
сприяє відновленню та зміцненню. 
Протеїни амаранта і алое вера 
живлять волосся, роблячи його 
більш міцним і блискучим.
Активні компоненти: екстракти лопуха і ромашки, 
протеїни амаранта, алое вера.

1

250 мл

5

3

 • ЗАХИСТ ВІД ГАРЯЧОГО ВПЛИВУ
 • ЗАХИСТ ВІД СУХОГО ПОВІТРЯ

3
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ТА ВОЛОССЯМ
ЗАХИСТ ВІД ЛУПИ

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ 
ЕФЕКТ  
Підтверджено: на 57,4% 
зменшує прояви себореї 
(лупи)*.

ПРИРОДНИЙ СКЛАД  
Активні компоненти 100% 
рослинного походження.

СТИМУЛЯЦІЯ РОСТУ 
ВОЛОССЯ  
Природна формула зміцнює 
волосся, перешкоджаючи 
його випадінню, стимулює 
ріст волосся.

* За результатами споживчого тестування (20 добровольців протягом 1 місяця).

402814 
ЭМЭЙ |  «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ»
СИРОВАТКА ПРОТИ ЛУПИ 

Усуває до 100% лупи та запобігає її 
повторній появі. Ефективні активні 
компоненти швидко завдають ни-
щівного удару по джерелу лупи.
Активні компоненти: екстракти звіробою, аїру та 
кори білої верби, ефірні олії евкаліпта, туї та шавлії.

100 мл

401820
ЭМЭЙ |  «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ»
ФІТОШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ

Особливий натуральний засіб для 
усунення причин появи лупи. Во-
лосся набуває природного блиску.
Активні компоненти: екстракти ромашки, звіро-
бою, лопуха, іван-чаю та бузини чорної.

250 мл

ПРИРОДНИЙ 
ДОГЛЯД: 
ЗДОРОВЕ ВОЛОССЯ 
В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ!
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ТА ВОЛОССЯМ
ОБ'ЄМ ВОЛОССЯ

406400
УУЛЭН |  «ОБЛАКО»
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБ'ЄМУ ВОЛОССЯ

Дбайливо очищає волосся та шкіру 
голови. Знижує ламкість волос-
ся, надає блиску, збільшує об'єм 
і сприяє тривалому збереженню 
зачіски.
Активні компоненти: галактоарабінан (полісаха-
рид модрини), олія цедри апельсина ефірна, олія 
м'яти ефірна, олія туї ефірна.

250 мл

406401
УУЛЭН |  «ОБЛАКО»
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР  
ДЛЯ ОБ'ЄМУ ВОЛОССЯ

Комплекс з екстрактів і ефірних 
олій рослин надає зачісці додат-
кового об'єму, значно знижує 
ламкість волосся та дарує йому 
інтенсивний блиск.
Активні компоненти: олії туї та рижика, ефіри 
фітостеролу олії абіссінської гірчиці, галактоара-
бінан (полісахарид модрини), олії апельсина, лимо-
на, м'яти і лайма.

250 мл

ПОТРІЙНИЙ ЕФЕКТ:

ЕФІРНІ ОЛІЇ ЦЕДРИ 
АПЕЛЬСИНА, М'ЯТИ і ТУЇ 
надають волоссю блиску та 
здорового вигляду.

НАТУРАЛЬНИЙ 
ПОЛІСАХАРИД з МОДРИНИ 
надає волоссю об'єму та 
пишності.

КОМПЛЕКС НАТУРАЛЬНИХ 
МОНО-, ОЛІГО-, 
ПОЛІСАХАРИДІВ і 
АМІНОКИСЛОТ допомагає 
утримувати вологу, 
знижуючи ламкість 
волосся та надаючи йому 
гладкості.

ВІТАМІН РР У ПОЄДНАННІ 
З КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™ 
покращує живлення 
волосяних фолікулів, що 
сприяє активному росту 
міцного та здорового 
волосся. 

103976 
ДОЗАТОР

ЗРУЧНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ!

Формула 
посилена!
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401819
ЭНХЭРГЭН |  «ЛАСКОВЫЙ»
ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

Ніжний крем з натуральними соками моркви, чорної 
смородини, гарбуза і лимона для гладкості та молодо-
сті шкіри рук. Бджолиний віск, олії рижика і фісташок 
захищають шкіру рук від пересушування, живлять її та 
відновлюють ліпідний бар'єр.
Активні компоненти: Д-пантенол, вітамін F, олії рижика, фісташки, обліпихи, 
соки чорної смородини, моркви, гарбуза, лимона, екстракти листя волоського 
горіха, горобини.

65 мл

403792
ЭНХЭРГЭН |  «ЛАСКОВЫЙ»
КРЕМ-ОЛІЯ ДЛЯ ТІЛА ОБЛІПИХОВИЙ

Живить, тонізує і захищає шкіру 
від пересихання на довгий час. 
Особливо добре пом'якшує 
огрубілі ділянки.
Активні компоненти: олія обліпихи, олія ши, олії 
рижика та кедра, екстракти суниці та малини.

100 мл

 • ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД 
ДЛЯ РУК

 • ЗБЕРЕЖЕННЯ 
МОЛОДОСТІ ШКІРИ 

 • ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД 
ДЛЯ ТІЛА

 • ТРИВАЛЕ ЖИВЛЕННЯ 
ТА ЗВОЛОЖЕННЯ

ПРИРОДНИЙ ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ
ОЧИЩЕННЯ І ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД
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ОЛІЯ СИБІРСЬКОГО КЕДРА

 • Підвищує імунітет шкіри, ефективно пом'якшує 
та живить її.

 • Відновлює цілісність кератинового шару 
та стимулює ріст волосся, надаючи йому 
здорового блиску та доглянутого вигляду.

 • Має потужну омолоджувальну дію.

402599 
СЭБЭР |  «ЧИСТЫЙ» 
М'ЯКЕ МИЛО ДЛЯ ЛАЗНІ  
З СИБІРСЬКИМ КЕДРОМ

Кедрове мило, насичене кори-
сними властивостями трав і олій, 
комплексно піклується про збере-
ження молодості шкіри обличчя 
та тіла.
Активні компоненти: олія сибірського кедра, олії 
туї та ялини, екстракт соснових бруньок.

150 мл

403789
СЭБЭР |  «ЧИСТЫЙ»  
М'ЯКЕ МИЛО ДЛЯ ЛАЗНІ З ГІРСЬКОЮ 
ЛАВАНДОЮ

Утворює оксамитову пінку з аро-
матом лаванди. Дбайливо очищає 
шкіру й волосся, пом'якшує, усуває 
сухість і подразнення.
Активні компоненти: ефірна олія та екстракт 
лаванди.

150 мл

402602
ЭНХЭРГЭН |  «ЛАСКОВЫЙ»
МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА З СИБІРСЬКИМ 
КЕДРОМ

Багате на біологічно активні олії та 
рослинні екстракти ніжне молочко 
для тіла сповільнює процеси старін-
ня шкіри. Для збереження здоров'я 
і молодості вашої шкіри ретельно 
підібрані активні компоненти з ан-
тиоксидантними властивостями: 
вони повноцінно живлять, віднов-
люють пружність і підтримують 
тонус.
Активні компоненти: олія сибірського кедра, туї 
та ялини, екстракт соснових бруньок.

250 мл

403791 
ЭНХЭРГЭН |  «ЛАСКОВЫЙ»
МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА З ГІРСЬКОЮ 
ЛАВАНДОЮ

Ароматне молочко пом'якшує 
шкіру тіла, повертає їй гладкість 
і життєву енергію. Екстракти і олії 
рослин усувають свербіж і лущен-
ня, вирівнюють колір. Ідеально 
підходить для догляду за сухою, 
чутливою та зрілою шкірою тіла.
Активні компоненти: ефірна олія та екстракт 
лаванди, екстракт листя розмарину.

250 мл

 • ЩОДЕННЕ ОЧИЩЕННЯ ВОЛОССЯ,  
ТІЛА ТА ШКІРИ ГОЛОВИ

 • КОРИСТЬ СИБІРСЬКОГО КЕДРА

 • ЩОДЕННЕ ОЧИЩЕННЯ ВОЛОССЯ,  
ТІЛА ТА ШКІРИ ГОЛОВИ

 • АРОМАТ ГІРСЬКОЇ ЛАВАНДИ

 • ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ТІЛА
 • ЖИВЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

 • ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ТІЛА
 • ЖИВЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Використовуйте  
в лазні або сауні, 

у ванній, після 
басейну або 
спортзалу
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* Доведено клінічно.

 • Високий ступінь захисту від 
фотостаріння та пігментації шкіри.

 • Водостійкий ефект.
 • Формула продукту ефективна на 
відкритому сонці до 7 годин.

SPF 50 — високоефек-
тивний сонцезахисний 
фактор*

SPF 
ЗАХИСТ

ПОСТАВ СОНЦЮ ЛАЙК!
ВАЖЛИВО!  
Рекомендується наносити 
після денного крему.

405594 
СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
SPF 50
Крем на натуральній основі з сибірською 
живицею та календулою допомагає впо-
ратися з негативним впливом навколиш-
нього середовища та забезпечує надійний 
захист шкіри від UVA- і UVB-променів.
Активні компоненти: сибірська живиця, екстракт календули, 
вітамін Е.

50 мл

405593
СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ 
ТІЛА SPF 30
Молочко з оксамитовою текстурою 
ефективно захищає від негатив-
ного впливу UVA- і UVB-променів і 
зволожує шкіру завдяки комбінації 
вітаміну Е та пантенолу.
Активні компоненти: сибірська живиця, екстракт 
календули, пантенол, вітамін Е.

100 мл
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РОЗКІШ ОЛІЙ ДОМАШНЬОГО СПА!
НІЖНІ ДОТИКИ ПІД ЧАС МАСАЖУ З НАТУРАЛЬНИМИ ОЛІЯМИ ДОПОМАГАЮТЬ РОЗКРИТИ 
ЧУТТЄВІСТЬ І БЛАГОТВОРНО ВПЛИВАЮТЬ НА ВСІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ.

НІЖНА КОМПОЗИЦІЯ 
з ефірними оліями ла-
ванди, м'яти та санда-
лового дерева.

401832
ДУХААЛ АЗА |   
«КАПЛЯ СЧАСТЬЯ»
МАСАЖНА ОЛІЯ ТОНІЗУЮЧА

Активізує обмінні процеси, по-
кращує кровообіг і забезпечення 
тканин киснем. Підвищує еластич-
ність тканин.

1

100 мл

401833
ДУХААЛ АЗА |   
«КАПЛЯ СЧАСТЬЯ»
МАСАЖНА ОЛІЯ ЗІГРІВАЛЬНА

Полегшує стан при ревматизмі, ар-
триті, м'язовому перенапруженні.

2

100 мл

401834
ДУХААЛ АЗА |   
«КАПЛЯ СЧАСТЬЯ»
МАСАЖНА ОЛІЯ РОЗСЛАБЛЮЮЧА

Вирівнює та облагороджує шкіру, 
підвищує м'язовий тонус, перешкод-
жає затримці рідини в організмі та 
появі набряклості.

3

100 мл

ПРЯНА КОМПОЗИЦІЯ 
на основі олії ванілі, 
ефірних олій імбиру 
та кориці.

ЧУТТЄВА КОМПОЗИЦІЯ 
з ефірними оліями ле-
монграссу, м'яти, ялини 
та чебрецю.

1 2

3

ПI
ДХОДИТЬ ДЛЯ МАЙБУТНIХ М

АМ
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403016 
ЭНХЭРЭЛГЭ |  «НЕГА»
КРЕМ ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ 
ДЛЯ ЗГРУБІЛОЇ ШКІРИ СТОП

Інтенсивне зволоження 
та пом'якшення згрубілої шкіри 
стоп.
Активні компоненти: сечовина (15%), екстракти 
іван-чаю та імбиру, екстракти ялівцю і м'яти.

3

75 мл

401804 
ГОРХОН |  «РУЧЕЙ»
ТОНІЗУЮЧИЙ КРЕМ  
ДЛЯ БЕЗДОГАННИХ НІГ 

Допомагає втомленим, гудучим 
ногам швидко набути відчуття 
комфорту та легкості. Комбінація 
активних компонентів забезпечує 
зволоження шкіри та підвищення її 
еластичності.
Активні компоненти: біофлавоноїд гесперидин, 
ефірна олія зимолюбки.

1

75 мл

401803 
МУЛЬХЭН |  «ЛЕД»
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ

Допомагає усунути набряки та 
застійні явища в шкірі. Дарує від-
чуття комфорту і легкості.
Активні компоненти: олія кунжутна, екстракт 
кінського каштана, екстракт бузини чорної.

2

75 мл

1

3

2

166



КРОК ЗА КРОКОМ — 
ДО КРАСИ  

ТА ЛЕГКОСТІ!

406416
ГОРХОН |  «РУЧЕЙ»
ТОНІЗУЮЧИЙ КРЕМ ФОРТЕ

Посилена формула з інкапсульова-
ним троксерутином, екстрактами 
п'явки та кінського каштана покра-
щує мікроциркуляцію крові в шкірі 
ніг, знижуючи відчуття важкості та 
підвищуючи еластичність шкіри. 
Ви відчуваєте легкість і комфорт у 
кожному кроці!
Активний склад: інкапсульований троксерутин, 
вітамін PP, кофеїн, екстракти п'явки, кінського 
каштана, листя червоного винограду.

75 мл

* Покращення мікроциркуляції в шкірі ніг на 25,8% через 1 місяць застосування (підтверджено доплерометрією під час 
клініко-лабораторних досліджень ТОВ «Центр естетичної медицини та експертизи» в 2017 році).

Гарантоване 
поліпшення  
мікроциркуляції 

крові  
в шкірі ніг *
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ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

402087 
ГЭСЭР
ГЕЛЬ ДЛЯ ГОЛІННЯ 

Освіжаючий гель утворює чудову 
шовковисту піну для ретельного 
гоління. Не тільки сприяє легко-
му голінню, але й піклується про 
шкіру: перешкоджає виникненню 
подразнень і запалень та чудово 
зволожує.
Активні компоненти: екстракти м'яти і лісового 
розмарину, екстракти подорожника і галеги, ефірні 
олії шавлії, ялівцю, ветиверу.

1

100 мл

402086
ГЭСЭР
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ

Незамінний засіб у чоловічому 
арсеналі: миттєво усуває диском-
форт після гоління, заспокоює та 
пом'якшує шкіру, сприяє загоєнню 
дрібних порізів.
Активні компоненти: олії кедрового, лісового і 
фісташкового горіхів, екстракт імбиру, екстракти 
розмарину, шавлії, ветиверу.

2

100 мл

* На підставі властивостей інгредієнтів.

 • РЕТЕЛЬНЕ ГОЛІННЯ
 • ЗАХИСТ ВІД ПОРІЗІВ
 • ВІДСУТНІСТЬ СУХОСТІ ШКІРИ

 • МИТТЄВО ЗНІМАЄ СУХІСТЬ І СТЯГНУТІСТЬ 
ШКІРИ*

 • ЗАСПОКОЮЄ ПОДРАЗНЕНУ ШКІРУ ПІСЛЯ 
ГОЛІННЯ*

 • ЗАХИЩАЄ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА*

 • ПРОТЕСТОВАНИЙ ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ 
КОНТРОЛЕМ

1

2

168



401825 
ШУУДЭР |  «РОСА»
НАТУРАЛЬНЕ ФІТОМИЛО ДЛЯ ЖІНОК

 • Дбайливе очищення 
і антибактеріальний захист.

 • Відновлення природної 
мікрофлори інтимної області. 

 • Чистота і свіжість на цілий день.
Активні компоненти: ефірні олії чайного дерева, 
лаванди, м'яти. 

250 мл

401815 
ШУУДЭР |  «РОСА»
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ФІТОГЕЛЬ ДЛЯ ЖІНОК

 • Дбайливо очищає ніжну шкіру.
 • Підтримує мікрофлору 
в природному стані.

 • Має виражену дезодоруючу дію.
Активні компоненти: трегалоза, екстракт 
амаранта, екстракти ромашки та календули.

250 мл

В ГАРМОНІЇ 
З ЖІНОЧОЮ 
ПРИРОДОЮ! 
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НЯ КОЖНОГО ДНЯ
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ІЛ
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ТИКА МОЛОЧНИЦІ
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В ОСНОВІ КОЖНОГО ПРОДУКТУ — 

СПРАВЖНЯ 
НАУКА!
IДЕЯ
Кожна людина має жити яскравим, повноцінним життям! Ця ідея лежить 
в основі нашої інноваційної продукції, що не має аналогів у світі. Все 
починається з єдиного принципу, а розробкою формул займається власний 
Науково-інноваційний центр.

ЯКІСТЬ
Суворий відбір сировини, постійний контроль обладнання, нагляд за 
дотриманням рецептур і перевірка готових партій — основа гарантованої 
якості Siberian Health.
Підтверджено сертифікатами ISO і GMP.

GMP — міжнародний стандарт якості виробництва косметичної 
продукції (ISO 22716).

ISO 9001 — міжнародний стандарт менеджменту якості продукції, 
що випускається.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
На нашому виробництві використовуються біорозкладні матеріали, 
мембранні установки для очищення води і комплексна система фільтрації 
повітря. Все це дозволяє повною мірою відповідати російським і 
міжнародним стандартам екологічно чистого виробництва.

ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Ми цінуємо можливість зберегти екологію нашої планети, тому в складі 
продуктів немає інгредієнтів, шкідливих для природи та здоров'я людини. 
Ми вибираємо тільки сучасні й безпечні компоненти та не тестуємо 
продукцію на тваринах.

ВІДКРИТІ  
ДЛЯ ІДЕЙ!
Ми заснували спеціаль-
ний грант для підтримки 
профільних вчених, 
які займаються дослід-
женнями застосування 
мікроорганізмів, рослин 
і мінералів у медицині 
та косметології. Компанія 
відкрита для будь-яких 
ідей, що мають наукове 
обгрунтування та прак-
тичну цінність для люд-
ства.

Подати заявку на грант:  
ua.siberianhealth.com/ru/
science/
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403024
ЗУБНА ПАСТА
«СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА»
ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД І ЗНИЖЕННЯ 
ЧУТЛИВОСТІ

Інноваційна чистяча основа 
Tixosil SoftClean® додатково 
сприяє зниженню чутливості 
зубів і перешкоджає стоншенню 
зубної емалі. Паста освіжає подих, 
допомагає значно покращити стан 
ясен.
75 мл

 • ЗНИЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ЗУБІВ

ЗУБНА ЩІТКА NANO SILVER 
СЕРЕДНЯ ЖОРСТКІСТЬ

Зубна щітка з додаванням наночас-
ток срібла створена з застосуван-
ням антибактеріального методу 
Nano Silver. Срібло перешкоджає 
розмноженню бактерій, допомагає 
усунути неприємний запах з рота. 
Ультратонка подвійна щетина про-
никає у важкодоступні проміжки 
між зубами та ефективно видаляє 
наліт. 

 104747 зелена       
 104854 оранжева 
 105578  синя           
 104968 фіолетова

1 шт.

Сила  
срібла
для гарної 

усмішки

ЗУБНІ ПАСТИ 
SIBERIAN HEALTH: 
ЗДОРОВА УСМІШКА 
ЩОДНЯ!
БЕЗПЕЧНІСТЬ:  
не містять жорстких синтетичних анти-
септиків, агресивних піноутворювачів та 
інших потенційно шкідливих для організ-
му компонентів.

ЯКІСТЬ:  
успішно сертифіковані в країнах Євросою-
зу та більшості країн СНД.

УНІКАЛЬНІСТЬ:  
розроблені за спеціальними авторськими 
рецептами та містять МАКСИМАЛЬНО 
МОЖЛИВУ кількість корисних компо-
нентів.

* Згідно з результатами клінічних досліджень, проведених Центром профілактичної стоматології «ПРОФИДЕНТ»  
(м. Москва) у вересні – грудні 2015 р. за участю 38 добровольців протягом 90 днів.

КЛІНІЧНО ДОВЕДЕНО*:
 • Зниження чутливості зубів 
до температури на 31,58%

 • Зниження чутливості зубів 
до тактильних  
подразників на 30,16%

 • Зменшення утворення  
зубного нальоту на 59,76%
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403380
ЗУБНА ПАСТА
«СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС»
НАТУРАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Природні компоненти сприяють 
зменшенню кровоточивості та на-
бряклості ясен, загоєнню слизової 
порожнини рота, забезпечують 
профілактику карієсу.

2

75 мл

403379
ЗУБНА ПАСТА
«СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК»
ОНОВЛЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Ефективно сприяє відновленню та 
загоєнню тканин порожнини рота, 
має протизапальну дію, перешкод-
жає розвитку пародонтозу, зміц-
нює зубну емаль і знижує ризик 
виникнення карієсу. 

1

75 мл

 • ЗМІЦНЕННЯ ЕМАЛІ

 • ЗАХИСТ ЯСЕН
 • ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ

1

2

використано при виробництві 
зубної пасти «Сибирская 
облепиха»
Олія та натуральний сік алтай-
ської обліпихи – одні з кращих 
природних засобів, які здавна 
використовувались для швидкого 
загоєння будь-яких пошкоджень 
ясен і слизової оболонки порож-
нини рота.

820 кг
ОЛІЇ ПЛОДІВ 
ОБЛІПИХИ

використано при виробництві 
зубної пасти «Сибирский 
прополис»
Емульсія бджолиного прополісу 
має антибактеріальну та проти-
запальну дію. Сприяє зменшенню 
кровоточивості та набряклості 
ясен, а також швидкому загоєнню 
пошкоджень слизової оболонки 
порожнини рота.

3 тонни
СИБІРСЬКОГО 
ПРОПОЛІСУ

закуплено для виробництва 
зубної пасти «Сибирский 
шиповник»
Екстракт сибірської шипшини, ба-
гатий на вітамін С, регулює згор-
туваність крові та проникність 
судин, має загальнозміцнюваль-
ну дію та підвищує імунітет. 

12 кг 
ЕКСТРАКТУ 
ШИПШИНИ
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402860
«КОРЕНЬ»
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДІЇ

 • Знижує запальні прояви різного 
характеру.

 • Прогріває та покращує загальне 
самопочуття.

 • Відновлює сили.
 • Полегшує дискомфортні відчуття 
в суглобах рук і ніг.

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

250 мл

#Л
ЕГ

ЕН
Д

АS
IB

ER
IA

NH
EA

LT
H«КОРЕНЬ»  

У ЦИФРАХ:
 • 1,5 млн упаковок — щорічні 
продажі
 • 1 флакон (або більше) — 
щомісячна покупка 
кожного Консультанта
 • 19 рослинних активних 
компонентів

 • більше 20 років досвіду 
застосування
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КОЛИ РУХ  
У РАДІСТЬ!
ЗАХИЩАЙТЕ ВАШІ СУГЛОБИ ТА М'ЯЗИ 
КОМПЛЕКСНО І ЗАЗДАЛЕГІДЬ!

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

 • Ефективний при високих фізич-
них навантаженнях.

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

Активний склад: хондроїтину сульфат, глюко-
заміну гідрохлорид, гіалуронова кислота, папаїн, 
ментол, комплекс ефірних олій (ялиці, розмарину, 
гвоздики).

50 мл

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

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

 • Має швидкий та стійкий ефект.
Активний склад: живиця ялицева, хондроїтин, 
органічна сірка, екстракти живокосту і шабельника, 
папаїн, комплекс ефірних олій (евкаліпта, ялиці, розма-
рину, ладану, живокосту, шабельника, гвоздики).

100 мл
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402861 
ХУРДАН |  «БЫСТРЫЙ»
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА

 • Миттєва допомога для шийного 
і поперекового відділів хребта.

 • Допомагає при запаленнях і при-
скорює процес відновлення.

 • Усуває застійні явища.
Активний склад: екстракт кореня дуба, органічна 
сірка, камфора, ментол.

2

50 мл

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

 • Класична формула бальзаму 
для суглобів.

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

 • Схвалено декількома 
поколіннями.

Активний склад: хондроїтину сульфат, глюко-
заміну гідрохлорид, екстракт бодяги, екстракт 
живокосту, комплекс ефірних олій (евкаліпта, мела-
леуки плакучої, ялівцю, розмарину і гвоздики).

1

100 мл

401800
ОДОН |  «ЗВЕЗДА»
РОЗІГРІВАЮЧИЙ АРОМАБАЛЬЗАМ

 • Ароматерапевтична композиція з 
9 природних олій.

 • Заспокоює та знімає перевтом-
лення.

 • Допомагає організму адапту-
ватися в періоди міжсезоння та 
холодну пору року.

Активний склад: вода, олія рицинова, ефірна олія 
м’яти, ефірна олія евкаліпта, камфора, ефірна олія 
лаванди, ефірна олія герані, обліпихова олія, ефірна 
олія аїру, ефірна олія анісу, ефірна олія імбиру, ефір-
на олія майорану, олія насіння соняшника, екстракт 
листя розмарину.

4

30 мл

402456
АМИН |  «ДЫХАНИЕ»
ЯЛИЦЕВИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РОЗТИРАНЬ

Відчуйте тепло та енергію сибір-
ської природи! Ялицева живиця та 
ефірна олія червоного перцю гли-
боко прогрівають та підвищують 
захисні сили організму. Ефірні та 
рослинні олії чинять ароматера-
певтичну дію, а комплекс екстрак-
тів рослин допомагає полегшити 
дихання.
Активний склад:  живиця ялицева, олія червоного 
перцю, комплекс ефірних олій (евкаліпта, ялиці, 
равенсари, кедра, материнки, шавлії, туї, майорану, 
чебрецю), комплекс рослинних екстрактів (липового 
квіту, дуба, березових бруньок, шавлії, м'яти).

3

50 мл

4
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#КОРИСНОЗНАТИ
 • Масляниста текстура: 
класичний «рятівник».

 • Можна наносити навколо 
відкритої рани.

 • Рекомендований при 
теплових і сонячних опіках.

 • Натуральний на 100%.
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401802
МЭДЭСЭ |  «СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ»
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ

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

 • Заспокоює шкіру та знімає под-
разнення.

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

Активний склад: олія насіння соняшника, рици-
нова, оливкова та кунжутна олії, олії туї, амаранта, 
сандалу, ялиці, евкаліпта і лаванди, екстракти 
маточного молочка, листя розмарину, пилку та 
меду, віск бджолиний, живиця ялицева.

1

30 мл

404536
МЭДЭСЭ |  «СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ»
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ ФОРТЕ

Відновлювальний бальзам на 
основі флорентинової води (вод-
ному екстракті ялицевої хвої) 
надає бактерицидної дії та допо-
магає зняти запалення. Ангіогенін 
(поліпептид-стимулятор) запускає 
механізм інтенсивного утворення 
кровоносних судин у пошкодже-
них тканинах. Допомагає відно-
вити пошкоджені клітини і ак-
тивізувати обмінні процеси. Легко 
вбирається, не залишає жирних 
слідів.
Активний склад: інноваційний білок ангіогенін, 
флорентинова (ялицева) вода, екстракти бадану, 
подорожника, саган-дайлі, ехінацеї.

2

10 мл

#КОРИСНОЗНАТИ
 • Легка гелева текстура: 
добре вбирається та не 
залишає слідів.

 • Рекомендований при 
хімічних опіках.

 • Можна наносити 
безпосередньо на 
пошкоджені ділянки шкіри.

 • Натуральний на 98,6%.
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Розчинись 
у гармонії 
з природою

 • ПРИРОДНІ АРОМАТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ 
З БІОЛОГІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ

 • АРОМАТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЕФЕКТ 
НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ

 • АКТИВНІ РЕЧОВИНИ 100% 
НАТУРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ
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СИБІРСЬКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ —  
сильний адаптоген, 
який допомагає нашому 
організму пристосуватися 
до несприятливих умов 
середовища і дає йому 
додаткову енергію.

ЗАСТОСУВАННЯ:
Один і той же засіб можна 
використовувати по-різному:

1. ОЧИЩЕННЯ — щодня.

2. ВІДЛУЩУВАННЯ — через день 
(більш інтенсивно).

3. МАСКА ТА ГЛИБОКЕ 
ОЧИЩЕННЯ — нанести 
і залишити на 15 хвилин.

SIBERIAN SPA 
COLLECTION 
Створена спеціально для догляду за обличчям і тілом, коли необхідно 
відновити емоційну рівновагу та сили, підкреслити свою природну кра-
су і виглядати неперевершено.

402585
«СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ»
з сибірським женьшенем, екстрак-
тами кори дуба, ялівцю, чебрецю 
та мати-й-мачухи
Очищувальний засіб 3 в 1 спря-
мований на досягнення відразу 
трьох цілей: очищення, відлущу-
вання, глибоке очищення. Дбай-
ливо очищає, ефективно усуває 
забруднення та дарує відчуття 
комфорту. 
75 мл

Містить  
не менше 

1,65%  
екстракту 

натурального 
сибірського 
женьшеня
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* Відсоток вмісту компонента в продукті Багата олія «Сибирская роза».

 Вміст  
олії  

шипшини —  
не менше  
20%*!

НА СТВОРЕННЯ ЛІНІЇ 
«СИБИРСКАЯ РОЗА» НАС 
НАДИХНУЛА ОСОБЛИВА 
РОСЛИНА – СИБІРСЬКА 
ШИПШИНА.

 • Вітаміни C і E — потужні 
антиоксиданти, що сповіль-
нюють процес старіння 
шкіри.

 • Вітамін C допомагає сти-
мулювати синтез колагену, 
необхідного для підтри-
мання еластичності, пруж-
ності та тонусу шкіри.

 • Вітамін E сприяє нормаліза-
ції гідроліпідного балансу, 
допомагає зберегти красу і 
молодість шкіри.

 • Вітамін A знижує шкідли-
вий вплив навколишнього 
середовища.

1

2
3

4

6
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405597
«СИБИРСКАЯ РОЗА»
ТОНІЗУЮЧА ВОДА

з екстрактом французької троян-
ди, олією болгарської троянди, 
екстрактами алое вера, базиліку, 
куркуми та комплексом морських 
водоростей 
Освіжає, тонізує і пом'якшує шкіру, 
зменшує видимі ознаки старіння. 
Підходить для підготовки до нане-
сення зволожувального крему.

2

100 мл

403443
«СИБИРСКАЯ РОЗА»
КРЕМ ДЛЯ РУК І НІГТІВ 

з екстрактами шипшини, розма-
рину та французької троянди, 
квітками та олією болгарської 
троянди 
Піклується про шкіру рук, зміцнює 
нігті. Миттєво вбирається, не зали-
шаючи на шкірі відчуття липкості 
або жирності.

5

75 мл

404111
«СИБИРСКАЯ РОЗА»
АРОМАМУС ДЛЯ ГЛИБОКОГО 
ЗВОЛОЖЕННЯ

з трояндовою водою, оліями 
шипшини та болгарської троянди 
Глибоко зволожує шкіру, захищає 
від негативного впливу навко-
лишнього середовища, прискорює 
оновлення клітин і сповільнює 
процеси старіння.

4

100 мл

404113
«СИБИРСКАЯ РОЗА»
МУЛЬТИАКТИВНИЙ КРЕМ

з олією шипшини, трояндовою во-
дою, олією болгарської троянди, 
екстрактами женьшеня, розмари-
ну та родіоли рожевої 
Відновлювальний крем, збагаче-
ний олією шипшини, ефективно 
доглядає за шкірою обличчя та шиї, 
живлячи та зволожуючи її, сти-
мулює регенерацію і дарує приго-
ломшливий квітковий аромат.

3

50 мл

404112
«СИБИРСКАЯ РОЗА»
БАГАТА ОЛІЯ

з оліями шипшини, мигдалю, ма-
кадамії, болгарської троянди та 
екстрактом розмарину 
Ідеально підходить для інтенсив-
ного догляду за шкірою: містить 
99,9% олій натурального поход-
ження, глибоко живить і тонізує, 
покращує еластичність, стимулює 
регенерацію.

6

15 мл

405598
«СИБИРСКАЯ РОЗА»
ОКСАМИТОВА ПІНКА ДЛЯ УМИВАННЯ

з екстрактами французької тро-
янди, гібіскусу та білої лілії, олією 
болгарської троянди 
Дбайливо очищає, тонізує та від-
новлює шкіру, даруючи їй свіжий і 
сяючий вигляд.

1

150 мл

ОЧИЩЕННЯ

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯДЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯДДОГЛЯД ЗА РУКАМИ

ТОНІЗУВАННЯ

5
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ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД  
ЗА РУКАМИ
404016
ОЛІЯ ДЛЯ НІГТІВ І КУТИКУЛИ
з оліями сибірської троянди 
(шипшини) і цедри апельсина, 
ефірними оліями м'яти, туї та 
мандарина, екстрактом квіток 
календули
Натуральні живильні та 
зволожувальні компоненти 
сприяють зміцненню нігтів 
і пом'якшенню кутикули.

3

10 мл

402416 
«ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЖЕНЬШЕНЬ»
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ

з екстрактом сибірського женьше-
ня (елеутерокока), ефірними олія-
ми ялівцю віргінського, солодкого 
апельсина, бергамота, дягелю, 
імбиру
Підбадьорливий аромат сибірсь-
кого женьшеня підніме настрій і 
зарядить енергією на цілий день.

1

250 мл

402417 
«ОСВЕЖАЮЩАЯ  
МЯТА И ЗЕМЛЯНИКА»
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 

з екстрактами лісової суниці 
та м'яти, ефірними оліями 
солодкого апельсина та 
грейпфрута
Неймовірно свіжий та романтич-
ний аромат лісової суниці та м'яти 
подарує вам чудовий настрій!

2

250 мл

 • ДБАЙЛИВО ОЧИЩАЮТЬ
 • НЕ СУШАТЬ ШКІРУ
 • АРОМАТЕРАПЕВТИЧНИЙ 

ЕФЕКТ НАТУРАЛЬНИХ 
ЕФІРНИХ ОЛІЙ

 • ЗВОЛОЖУЄ
 • ПОМ'ЯКШУЄ КУТИКУЛУ
 • АРОМАТЕРАПЕВТИЧНИЙ 

ЕФЕКТ НАТУРАЛЬНИХ 
ЕФІРНИХ ОЛІЙ

3

2

1

184



ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЗА РУКАМИ

402586
«КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ»
КРЕМ ДЛЯ РУК І НІГТІВ

з екстрактом сибірської журав-
лини, ефірними оліями ялівцю 
віргінського, солодкого апельсина, 
грейпфрута

4

75 мл

402588 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ»
КРЕМ ДЛЯ РУК І НІГТІВ

з екстрактом сибірського жень-
шеня, ефірними оліями ялівцю 
віргінського, солодкого апельсина, 
бергамота, дягелю та імбиру

6

75 мл

402587 
«ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА»
КРЕМ ДЛЯ РУК І НІГТІВ

з екстрактом сибірської журав-
лини, ефірними оліями ялівцю 
віргінського, солодкого апельсина, 
грейпфрута

5

75 мл

 • ЛЕГКА ТЕКСТУРА, МИТТЄВО 
ВБИРАЮТЬСЯ

 • НЕ ЗАЛИШАЮТЬ НА ШКІРІ 
ВІДЧУТТЯ ЛИПКОСТІ АБО 
ЖИРНОСТІ

 • ПІКЛУЮТЬСЯ ПРО ШКІРУ 
РУК, ЗМІЦНЮЮТЬ НІГТІ

4

5

6

Зволоження, живлення та догляд 
за нігтями — в одній елегантній 
упаковці.
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ОСЕЛЯ, ДІТИ  
ТА SIBERIAN 
HEALTH!
В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ — ЗДОРОВ'Я ТА КРАСА ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ!

 • «Витамама»: безпечні косметичні товари як для малят, так і для цілком 
самостійних непосид.

 • Greenpin: екологічні засоби для прибирання дому  
(на основі рослинних ПАР).

 • Аксесуари: фірмова упаковка і атрибутика Siberian Health.

ЖИВЕМО ВСІ РАЗОМ  
У СТИЛІ SIBERIAN HEALTH!

STYLE
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ХОЧЕТЕ ЖИТИ 
В ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТОМУ СВІТІ?
ПОЧНІТЬ З ВЛАСНОГО ДОМУ!

НАМ ВАЖЛИВО, ЩО 
ЗАЛИШИТЬСЯ ПІСЛЯ НАС!
Greenpin — екозасоби для 
дому, створені на основі 
продуктів рослинного поход-
ження. Ви дбаєте не тільки 
про чистоту і екологію вашої 
оселі, але і про стан навко-
лишнього середовища.  
Засоби повністю біорозклад-
ні, не завдають шкоди водой-
мам і водним організмам.

Частина коштів від продажу Greenpin 
йде у фонд благодійного проекту 
The World Around You для підтримки 
природоохоронних заходів.

WORLDAROUNDYOU.ORG
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401918 
ЕКОЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ФРУКТІВ 
І ОВОЧІВ
Натуральний засіб ефективно 
очищає від забруднень, видаляє з 
поверхні фруктів і овочів воскову 
плівку.
350 мл

401916
ЕКОЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ
Ефективно видаляє жир і за-
лишки їжі з посуду, нейтралізує 
неприємні запахи (у тому числі 
часнику або риби).
450 мл
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405870
ЕКОЗАСІБ ДЛЯ ПРАННЯ
Універсальний засіб для прання виробів 
з натуральних і синтетичних тканин, а та-
кож тканин зі змішаних волокон. Зберігає 
структуру волокон і перешкоджає втраті 
кольору. Успішно пройшов дерматологічне 
тестування, не подразнює шкіру. 
1500 мл
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401917
ЕКОКОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МИТТЯ 
ПОВЕРХОНЬ
Інноваційний універсальний засіб 
на основі миючих речовин при-
родного походження, отриманих з 
пшеничних висівок і буряка. Підхо-
дить для видалення забруднень з 
будь-яких поверхонь: стін, плити, 
меблів, підлоги.
450 мл

402924
ОСВІЖУВАЧ ПОВІТРЯ
Не маскує, а знищує неприємні 
запахи. Підвищує ефективність 
прибирання, зв'язуючи часточки 
пилу і запобігаючи їх повторному 
потраплянню в повітря. Наповнює 
кімнату приємним свіжим арома-
том уже після 1-2 натиснень.
350 мл

402921
ЕКОЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ  
ВАННОЇ КІМНАТИ ТА ТУАЛЕТУ
Ефективний засіб для чищення 
кахлів, раковин з кераміки та не-
ржавіючої сталі, душових кабін і 
унітазів. Дбайливо очищає емаль 
ванни, надає блиску хромованим 
поверхням, довше зберігає чистоту 
виробів, має свіжий цитрусовий 
аромат.
500 мл
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ЩАСЛИВІ  
ВІД ПРИРОДИ!

«Витамама Baby» — продукти для міцного 
імунітету та догляду за ніжною дитячою шкірою. 

В основі всіх засобів — природні компоненти 
і авторські перевірені рецептури. Все найкраще 

від природи — для активного дитинства та 
батьківського щастя!
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404240 
ДИТЯЧИЙ КРЕМ
НА РОМАШКОВІЙ ВОДІ

Ніжний крем з ефірними 
оліями блакитної ромашки 
та лаванди піклується про 
дитячу шкіру, зволожуючи 
та захищаючи її. На радість 
мамі та малюкові!
200 мл

404241
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАННЯ
НА РОМАШКОВІЙ ВОДІ

Трав'яний бальзам з ефірними 
оліями лаванди та ромашки 
дбайливо доглядає за ніжною 
шкірою малюка, попереджаю-
чи появу сухості.
200 мл

406331
ДИТЯЧА ДОГЛЯДАЮЧА ОЛІЯ
З БАВОВНОЮ ТА РИМСЬКОЮ РОМАШКОЮ

Спеціальний догляд за ніжною шкірою малю-
ка з перших днів життя! Гідролати римської 
ромашки та лаванди усувають сухість і лу-
щення, запобігають появі подразнення та по-
червонінь. Бавовняна та рисова олії активно 
пом'якшують і зволожують ніжну шкіру.
100 мл
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406453 
«ТУТТИ-ФРУТТИ»
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОССЯ

Природна відповідь на заплутане 
питання! Легке розчісування сухо-
го і мокрого волосся після сну або 
водних процедур завдяки інуліну 
та гідролату липи.
100 мл
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3

404868 
ЗУБНА ПАСТА 
«СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА»
ДЛЯ ДІТЕЙ 

М'яка основа пасти дбайливо і 
ефективно очищає дитячі зубки, 
не травмуючи емаль.
З ароматом обліпихи. 
50 мл
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500126
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
ОМЕГА-3 КИСЛОТИ ТА ВІТАМІНИ

Омега-3 кислоти і вітаміни, що містяться 
в золотих капсулах-рибках, необхідні для 
гармонійного розвитку дитини. Вони спри-
яють правильному формуванню сітківки 
ока, зміцненню пам'яті, повноцінному 
розвитку нервової та серцево-судинної 
систем. Оригінальна форма капсули дозво-
ляє дозувати вміст і додавати його до їжі, 
надійно захищає продукт від окислення.
Склад: 75%-й концентрат етилових ефірів поліненасичених 
жирних кислот омега-3, лляна олія, вітамін Е, вітамін А, 
вітамін D₃.

75 г

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»: 
ОМЕГА-КОРИСТЬ 
ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ!

ЧИСТИЙ СКЛАД

Концентрат етилових ефірів ПНЖК 
— високоочищена сировина фарма-
цевтичної якості, стандартизована 
за вмістом омега-3 кислот (DSM 
Nutritional).

ВІДСУТНІСТЬ 
НЕПРИЄМНОГО 
ЗАПАХУ

При виробництві продукту викори-
стовується технологія less fish smell, 
що зменшує рибний запах.

ЗРУЧНИЙ ФОРМАТ: 
КАПСУЛИ-РИБКИ

Якщо дитині важко проковтнути 
цілу рибку, ви можете легко 
відкрити м'яку желатинову капсулу 
і змішати її вміст з їжею.

3+
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500163
«ВИТАМИНКА»
ДРАЖЕ З 11 ВІТАМІНАМИ!

Смачне натуральне драже містить 
11 основних вітамінів для повно-
цінного росту та розвитку дитини. 
Склад додатково збагачений 
топінамбуром і плодами шипши-
ни — природним стимулятором 
імунітету.
Склад: цукрова пудра, молоко сухе незбиране, то-
пінамбур стерильний, цукрова крупка (нонпарель), 
цукор-пісок, вода, патока крохмальна карамельна, 
плоди шипшини, премікс вітамінний (вітаміни А, 
Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, B12, фолієва і пантотенова 
кислоти, біотин), екстракт лопуха, глянцюватель.

100 г

500095 
СИРОП ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 
ІМУНІТЕТУ
НАТУРАЛЬНИЙ РОСЛИННИЙ БАЛЬЗАМ

Антизастудний сироп «Витама-
ма» — це жива сила плодів, ягід і 
екстрактів лікарських рослин, не-
обхідних для здоров'я кожного до-
рослого і дитини. Рекомендується 
як загальнозміцнювальний засіб 
та джерело натуральних вітамінів 
для підвищення захисних сил ор-
ганізму, покращення стану органів 
дихання і профілактики сезонних 
інфекцій.
Склад: концентрат соку вишні, фруктоза, вода, 
цукор, екстракт ромашки, екстракт шипшини, 
екстракт чебрецю, лимонна кислота (регулятор 
кислотності), екстракт листя малини, екстракт 
подорожника.

150 мл

3+
3+
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105857–105878 
ФУТБОЛКА 
Колір: білий, зелений 
Склад: 100% бавовна
Фірмова футболка — невід'ємна частина 
гардероба кожного Представника брен-
да Siberian Health! Ідеально підходить 
для проведення промо, а також як пода-
рунок Партнерам своєї команди.

105862 
БЕЙСБОЛКА З ЛОГОТИПОМ 
SIBERIAN HEALTH
Колір: білий
Склад: 100% бавовна
Розмір: єдиний 
Яскрава брендована бейс-
болка прикрасить будь-який 
захід, від корпоративного 
промозаходу до пікніка в колі 
друзів. Будьте помітними! 
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105475 
ЕКОСУМКА 
З ЛОГОТИПОМ SIBERIAN HEALTH
Матеріал: 100% бавовна
Розмір: 300х390х100 мм

105656 
ПАКЕТ ПАПЕРОВИЙ
ІЗ СИБІРУ З ЛЮБОВ'Ю
Розмір: 170х190х80 мм

105655 
ПАКЕТ ПАПЕРОВИЙ
ІЗ СИБІРУ З ЛЮБОВ'Ю
Розмір: 300х240х90 мм

105598 
РУЧКА З ЛОГОТИПОМ 
SIBERIAN HEALTH 
Довжина: 140 мм
Матеріал: пластик
Колір: зелений
Фірмова ручка в стилі 
Siberian Health — стильний 
і функціональний аксесуар.

105880
ЗАПИСНИК З ЛОГОТИПОМ 
SIBERIAN HEALTH
Розмір: 140х210 мм
Матеріал: штучна шкіра
Яскравий записник у стилі 
Siberian Health на новий бізнес-рік! 
М'яка обкладинка, недатований.

105555
ТАБЛЕТНИЦЯ SIBERIAN HEALTH
Матеріал: харчовий пластик
Колір: зелений

105709 
ДИТЯЧИЙ РУШНИК ВИТАМАМА BABY
Розмір: 60х40 см
Матеріал:  мікрофібра

104778
ПАКЕТ
Розмір: 400х300х30 мм 
Колір: зелений
Склад: ПНЩ з біодобавкою 

Фірмові пакети — пре-
красний спосіб заявити 
про свій бізнес з Siberian 
Health, а також чудовий 
комплімент для ваших 
колег, близьких і рідних.

Кількість товару обмежена.

STYLE
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SIBERIAN HEALTH 
ОНЛАЙН!
БЛИЖЧЕ, ПРОСТІШЕ, ЦІКАВІШЕ

ЗАМОВЛЯЙ ОНЛАЙН НА 
ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ  
WWW.SIBERIANHEALTH.COM

 • Доставка до дверей.
 • Швидка реєстрація при 
оформленні замовлення.
 • Акції каталога і додаткові 
спецпропозиції!
 • Оплата покупок накопиченими 
бонусами.

КУПУЙ ПРОДУКЦІЮ 
ОНЛАЙН: ЗРУЧНО, ШВИДКО 
І НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ!



КУПУЙ В СВОЄМУ 
СМАРТФОНІ:

Приєднуйся до наших 
соцмереж, підписуйся на 
канали і стеж за новинами:

/Ukraine.SiberianHealth
/siberianhealthukraine

@siberianhealthnews

/SiberianHealth
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WWW.SIBERIANHEALTH.COM

ЗНИЖКИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ОСТАННІ НОВИНКИ

ЗАХОДЬ І СПРОБУЙ СИБІР НА СМАК!

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    

КОНТАКТИ ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ: м. Київ, вул. Тверська, 2а; тел.: +380 (44) 502-23-00, моб. тел.: +38 (066) 763-13-35. м. Одеса, вул. Успенська, 
24; тел.: +380 (482) 37-36-13, моб. тел.: +38 (095) 199-01-73. м. Дніпро, вул. Челюскіна, 8а; тел.: +380 (56) 378-91-59, моб. тел.: +38 (095) 774-00-27. 
м. Харків, вул. Кооперативна, 6/8; тел.: +380 (57) 731-35-22, +380 (57) 731-27-45, моб. тел.: +38 (066) 995-38-55. м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 3; 
тел.: +380 (322) 97-19-21, моб. тел.: +38 (099) 928-25-50. м. Донецьк, просп. Київський, 9; тел.: +380 (62) 305-64-34, моб. тел.: +38 (095) 315-20-61. 
м. Бровари, вул. Грушевського, 9/1, 2 поверх; моб. тел.: +38 (067) 935-29-05, +38 (096) 012-77-14. м. Житомир, вул. Київська, 59;  
тел.: +380 (412) 55-33-14. м. Запоріжжя, вул. Б. Хмельницького, 23; тел.: +380 (612) 14-95-96, +380 (612) 14-95-88, моб. тел.: +38 (050) 938-23-45.  
м. Кривий Ріг, просп. Миру, 31; моб. тел.: +38 (096) 535-68-60. м. Полтава, вул. Шведська, 2, оф. 102; моб. тел.: +38 (095) 518-07-90.  
м. Рівне, вул. Соборна, 94, 3 поверх; тел.: +380 (362) 45-44-86, моб. тел.: +38 (098) 054-45-90, +38 (099) 933-37-49. м. Сміла, вул. Соборна, 91б; 
тел.: +380 (4733) 504-07, моб. тел.: +38 (067) 777-56-46, +38 (093) 201-99-29. м. Кременчук, вул. Першотравнева, 49/10;  
моб. тел.: +38 (068) 624-73-73, +38 (050) 217-10-07. м. Чернігів, вул. Реміснича, 49, оф. 22; моб. тел.: +38 (063) 298-52-90. м. Прилуки,  
вул. Ю. Коптєва, 6а; моб. тел.: +38 (099) 309-88-61, +38 (067) 632-86-35. м. Знам'янка, вул. Привокзальна, 6б; моб. тел.: +38 (099) 485-05-09.  
м. Ужгород, вул. Митна, 15; моб. тел.: +38 (096) 488-14-49.


