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ALUSTAGE UUT, 
PAREMAT ELU!
SIBERI LOODUSE JÕUD MUUDAB  
ELU KVALITEETI.

Selle ideega algas 20 aastat tagasi  Siberian Health 
ajalugu. Täna liigub enam kui 250 liiki toidulisandeid 
ja kosmeetikatooteid läbi Eraesinduste 25 riigis 
üle maailma. Siber on unikaalne piirkond! Rohkem 
kui 70% sellest suurest territooriumist, mis ületab 
suuruselt Hiina või USA, ei ole veel puudutanud 
tsivilisatsioon! Sellist hulka põliseid metsi, mägesid ja 
puutumata lagendikke ei ole enam kusagil maailmas! 
Karm kliima võimaldas kaitsta seda maad tööstuse 
arengu eest, et säilitada meie jaoks selle viimase 
metsiku looduse tugipunkt.

Siin kasvavad oma puhtuse ja võimsuse poolest 
unikaalsed taimed, ja see looduse jõud, mis aitab neil 
ellu jääda selles karmis kliimas, on Siberian Health 
toodete lahutamatu osa.

MEIE EESMÄRK ON PARANDADA TEIE 
JA TEIE PERELIIKMETE ELUKVALITEETI, 
SÄILITADES SEALJUURES  SIBERI 
LOODUSLIKKU ILU, MIS ON ÜKS VIIMASEID 
PUUTUMATUID PIIRKONDI PLANEEDIL.

TERE TULEMAST SIBERIAN HEALTH 
MAAILMA!
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LOODUSKAITSE  
ON ESIKOHAL
LOODUSKAITSE ON MEIE FILOSOOFIA 
NURGAKIVI. HEAOLU SALADUS ON 
KOOSKÕLA LOODUSEGA JA SEEPÄRAST MEIE 
HOOLITSUS TEMA EEST ON LOOMULIK.

Tootmises kasutatakse nüüdisaegseid õhu- ja 
veepuhastusseadmeid.

Püüame kasutada meie toodete tootmiseks ja 
pakendamiseks ainult biolagunevaid materjale.

Toodete tootmiseks ei kasutata sünteetilisi 
täiteaineid või tehnoloogilisi lisandeid (nagu aerosil, 
magneesiumstearaat, kaltsiumstearaat ja teised).

Ettevõte ei kasuta kosmeetikatoodetes inimesele ja 
loodusele potentsiaalselt ohtlikke  koostisosi nagu 
sulfaate, ftalaate, parabeene, mineraalõlisid, sünteetilisi 
lõhna- ja värvaineid.

ME USALDAME 
LOODUSLIKKUST!
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TEADUS 
TUGINEB 
TEADUSELE
Meie tooted on valmistatud looduslikest 
Siberi ürtidest ja nende toodete retseptid on 
välja töötatud meie endi Teadusuuringute- ja 
innovatsioonikeskuses.

Koostöös maailma juhtivate uurimisinstituutidega 
viib Siberian Health  läbi toidulisandite ja muude 
toodete erinevaid kliinilisi uuringuid.

Me oleme uhked oma tootmisbaasi üle, mis 
vastab rahvusvahelistele GMP standarditele 
ISO 9001 ja HACCP.
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TEADUS PAREMA 
HOMSE NIMEL
SIBERIAN HEALTH ARENDAB 
SIHIKINDLALT KOLME PERSPEKTIIVSET 
UURIMISVALDKONDA:

 
ENDOÖKOLOOGIA
Keha sisemise puhtuse säilitamise teadus.

ADAPTOLOOGIA
Organiismi energiasüsteemi efektiivsuse 
suurendamise teadus.

KRONOBIOLOOGIA
Bioloogiliste rütmide haldamise teadus.
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HEATEGEVUS 
ALGAB  
KODUST
Meile on oluline, mis jääb alles pärast 
meid. Me ei saa rahulikult vaadata, kuidas 
hävitatakse metsi, reostatakse jõgesid, 
ohustatakse taimi ja loomi. Ettevõtte 
heategevusprojekti "Maailm sinu ümber" 
eesmärgiks on aktiivne osalemine 
keskkonnakaitse üritustes neis riikides, kus 
Ettevõte tegutseb.

9



RENAISSANCE TRIPLE SET 
Ainevahetuse kolmekordne tugisüsteem 
Kolmekordse ainevahetuse süsteemi toetus – kolm valemit, mis sisaldavad 
vitamiine, mineraalaineid ja väärtuslikke ekstrakte, mis on saadud siberi 
metsikult kasvavatest taimedest.
Toote EELISED:
– 35 aastat teadusuuringuid
– 10 aastat praktilist kasutamist
– aktiivsete komponentide vajalik annus 
500032

49,43 €
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PUHTUS 

VALEM 1
60 kapslit

Koostis (Valem 1): apteegitilli 
ekstrakt (Foeniculum vulgare var. 
Dulce) süstlehelise teelehe ekstrakt 
(Plantago lanceolata ), kummeli eks-
trakt (Matricaria recutita), takjajuure 
ekstrakt (Arctium lappa L.), põldosja 
ekstrakt (Equisetum arvense), punase 
päevakübara ekstrakt (Echinacea 
purpurea), aaloe vera ekstrakt (geel) 
(Aloe Vera).

VALEM 2
60 kapslit

Koostis (Valem 2): kresssalati eks-
trakt (Nasturtium officinale), Siberi 
küüslaugu ekstrakt (Allium ursinum 
L.), naistepuna ekstrakt (Hypericum 
perforatum), ravisalvei ekstrakt 
(Salvia officinalis), loodusliku 
mädarõika ekstrakt (Armoracia), bai-
kali tihasheina ekstrakt (Scutellaria 
baicalensis).

VALEM 3
60 kapslit

Koostis (Valem 3): viinamarja-
seemnete ekstrakt (Vitis viniferag), 
jõhvikaekstrakt (Vaccinium subgen. 
Oxycoccus), salvei ekstrakt (Salvia 
officinalis), liivatee ekstrakt (Thymus 
vulgaris L.), pune ekstrakt (Oríganum 
vulgáre), askorbiinhape, rohelise tee 
ekstrakt (Thea chinensis L.), DL- alfa-to-
koferool, lükopeen, mustika ekstrakt 
(Vaccinium), rutiin, BetaTab 20%, vahe-
mere männiekstrakt (Pinus pinaster), 
tsinktsitraat (tsink), tiamiinhüdrokloriid 
(vitamiin B1), riboflaviin (vitamiin B2), 
püridoksiinhüdrokloriid (vitamiin B6), 
mangaansulfaat (mangaan), retinool, 
vasksulfaat (vask), kaaliumjodiid (jood), 
naatriumseleniit (seleen), kroompikoli-
naat (kroom), maltodekstriin.
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PUHTUSE ALLIKAD 
Ainevahetuse kolmekordne tugisüsteem 
Kolmekordse ainevahetuse süsteemi toetus – kolm valemit, mis sisaldavad 
vitamiine, mineraalaineid ja väärtuslikke ekstrakte, mis on saadud siberi 
metsikult kasvavatest taimedest.
Toote EELISED:
– 35 aastat teadusuuringuid
– 10 aastat praktilist kasutamist
– aktiivsete komponentide vajalik annus
400753

31,04 €
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VALEM 1
60 kapslit

Koostis (Valem 1): pärnaõied, puna-
se päevakübara ekstrakt, erilehine 
linnurohi, soopihl, ristik, põldosi, 
pohlalehed, lagritsajuur, naistepuna, 
sõstralehed, ürt-punanupp.

VALEM 2
60 kapslit

Koostis (Valem 2): ristõieliste köögi-
viljade ekstraktid, piimohaka viljad, 
võilille juured, hiina teepõõsas, kuriili 
tee võrsete ekstrakt, siberi nulu okkad, 
karuohaka ekstrakt, piparmündi lehed.

VALEM 3
60 kapslit

Koostis (Valem 3): dl-alfa tokoferoo-
latsetaat sh vitamiin E, L-askorbiin-
hape, sh C-vitamiin, retinüülatsetaat, 
sh vitamiin A, natriumseleniit, sh 
seleen, tsinkoksiid, sh tsink, manga-
ansulfaat, sh mangaan, vasksulfaat, 
sh vask, viinamarjaseemnete 
ekstrakt, mustikavõrsete ekstrakt, 
vaarikalehtede ekstrakt, virsikuleht, 
sidrunikoor, tüümian, saialilleõied, 
kibuvitsamarjad.

PUHTUS 
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TRIGELM® 
KAITSE PARASIITIDE EEST
Kolmefaasiline taimne kompleks soolestiku töö normaliseerimiseks ja tema 
mikrofloora säilitamiseks.
I faas valmistab ette sooled ja sapijuha puhastamiseks ja II faasi 
komponendid puhastavad soolestikku aktiivselt. III faasi peamiseks 
eesmärgiks on taastada soolestiku mikrofloora.
500116

29,89 €
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I FAAS
Puhtuse allikad 
60 kapslit
Soolestiku funktsiooni 
ja sapiteede seisukorra 
normaliseerimine. Peamine 
selle keerulise taimse 
kompleksi eesmärk on 
soolestiku ja sapiteede 
ettevalmistamine aktiivseks 
puhastamiseks. 

Koostis: pärnaõied, punase päeva-
kübara ekstrakt, erilehine linnurohi, 
soopihl, ristik, põldosi, pohlalehed, 
lagritsajuur, naistepuna, sõstralehed, 
punanuppuürt. 

II FAAS
Fitopar
30 kapslit
Puhastav toime. Teise faasi 
põhieesmärgiks on aktiivne 
puhastamine.

Koostis: artišokilehtede ekstrakt, 
greipfruudikivide ekstrakt, soolika-
rohuõied.

III FAAS
Enterovit
90 g
Taastusravi ja sekundaarne 
profülaktika. Kolmanda 
etapi peamiseks eesmärgiks 
on  soolestiku mikrofloora 
taastamine pärast aktiivset 
puhastamist.

Koostis: naturaalne mesi, paks 
piparmündi ekstrakt, paks kummeliõite 
ekstrakt, paks käokullaõite ekstrakt, 
paks nelgi ekstrakt.

DETOKSIKATSIOON JA 
PUHASTAMINE
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Toidulisand pektiini ja 
taimsete ekstraktidega 
Taimne, pektiiniga toidulisand 
sisaldab suurel hulgal kiudaineid, 
mis on olulised seedeelundkonna 
normaalse funktsioneerimise 
tagamiseks. Pektiinid on üks 
kiudaine liikidest, mis tagavad 
kolesterooli normaalse taseme 
veres. Lisaks sellele on koostis  ri-
kastatud  taimsete ekstraktidega 
fenkelist, väärtuslikust takjajuu-
rest ja oliivilehtedest.

Koostis: pektiin, guarkummi, maapirni 
mugulate pulber (Helianthus tuberosus), 
apteegitilli ekstrakt (Foeniculum vulgare 
var. dulce), takjajuure ekstrakt (Arctium 
lappa), kuiva oliiviõli lehtede ekstrakt 
(Olea europaea), kriipiva saatanaküüne 
ekstrakt (Harpagophytum procum-
bens) tihasheina ekstrakt (Scutellaria 
baikalensis), eleuterokokki ekstrakt 
(eleutherococcus senticosus) kibuvit-
samarja ekstrakt (Rosa majalis Herrm.), 
põldosjaekstrakt (Equisetum arvense), 
punase päevakübara ekstrakt (Echinacea 
purpurea), aaloe ekstrakt(Aloe vera).

90 g
500030  16,09 €

LYMPHOSAN N SUPPORT
Kiudainete ja taimsete 
ekstraktidega toidulisand 
Taimne toode pektiiniga, mis 
on omastatavate kiudainete 
ja suurepäraste taimsete 
sorbentide allikaks. Jõhvika ja 
põldosja taimsed ekstraktid 
rikastavad toitu orgaaniliste 
hapete ja tanniiniga. Pektiin 
soodustab kolesterooli 
normaalse taseme säilimist 
veres. 

Koostis: pektiin, guarkummi, jõhvika 
ekstrakt (Oxycoccus palustris), 
maapirni mugulate pulber (Heliant-
hus tuberosus), põldosja ekstrakt 
(Equisetum arvense). 

90 g 
500029 16,09 €

LYMPHOSAN L VITALITY
Kiudainete ja taimsete 
ekstraktidega toidulisand 
Taimne, pektiiniga toi-
dulisand sisaldab suurel 
hulgal kiudaineid, mis on 
olulised seede-  elundkonna 
normaalse funktsioneerimise 
tagamiseks. Pektiinid on üks 
kiudaine liikidest, mis taga-
vad kolesterooli normaalse 
taseme veres. Toode sisaldab 
maailmas tuntud maarjaoha-
ka viljade ekstrakti, väärtus-
likke piparmündi, kummeli, 
tüümiani, naistepuna ja aaloe 
ekstrakte.

Koostis: pektiin, guarkummi, 
piparmündi ekstrakt (Mentha pipe-
rita L.), maapirni mugulate pulber 
(Helianthus tuberosus), kummeliõite 
ekstrakt (Chamomilla recutita L.), 
liivatee ekstrakt (Thymus vulgaris), 
ohakaviljad (Silybum marianum (L.) 
Gaertn.), naistepuna ekstrakt (Hype-
ricum perforatum L.), aloeekstrakt 
(Aloe Vera).

90 g
500042  16,09 €

TOOTEID SAAB 
SOODUSTUSTEGA  

OSTA EL INTERNETI-POEST
eu.siberianhealth.com/ 

en/bc/index/
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LYMPHOSAN J COMFORT
Kollageeni hüdrolüsaadi, 
kiudainete ja 
taimeekstraktidega 
toidulisand
Toode sisaldab taimset sor-
benti – pektiini, mis on kiudai-
nete ja kollageenhüdrolüsaadi 
allikaks. Kollageen – struk-
tuurne valk, mida leidub 
peamiselt sidekoes ja kõhres. 
Tootes ta on hüdrolüsaadi 
kujul, mis kergesti imendub 
organismi. Väärtuslik kibu-
vitsamarja ekstrakt sisaldab 
looduslikku C-vitamiini, mis 
soodustab kollageeni teket 
kõhre normaalseks funktsio-
neerimiseks.

Koostis: kollageeni hüdrolüsaat 
(veiste), pektiin, guarkummi, kibuvitsa 
ekstrakt (Rosa majalis Herrm.), pa-
jukoore ekstrakt (Salix alba).

90 g 
500019 18,39 €

LYMPHOSAN C BALANCE
Kiudainete ja taimsete 
ekstraktidega toidulisand 
Toode sisaldab mitut liiki 
lahustuvaid kiudaineid 
taimsete sorbentide kujul. 
Toode sisaldab maailmas 
populaarseid rohelise tee 
ja viirpuu viljade taimseid 
ekstrakte.

Koostis: tsitrusviljade kiudained, 
maapirni mugulate pulber (Heliant-
hus tuberosus), teelehe pulber (Psyl-
lium Plantago major L), guarkummi, 
ksantaankummi, rohelise tee ekstrakt 
(Samellia sinensis), viirpuu viljade 
ekstrakt (Srataegus laevigata).

90 g 
500043 13,79 €

LYMPHOSAN F BEAUTY
Kollageeni hüdrolüsaadi, 
kiudainete ja 
taimeekstraktidega 
toidulisand naistele 
Naistele mõeldud toidulisandi 
kompleks sisaldab taimset 
sorbenti pektiini, mis on kiudai-
nete allikaks. Toode sisaldab 
populaarseid taimeekstrakte: 
vesikress, aaloe, pipamündile-
hed, ristikheina õied Altai eel-
mäestikust. Tootes sisalduvat 
viinamarja seemnete ekstrakti 
kasutatakse laialdaselt kos-
meetikatööstuses ja sojaubade 
fütoöstrogeenid on olulised 
naise organismile. 

Koostis: pektiin, guarkum, kresssa-
lati ekstrakt (Nasturtium officinale), 
maapirni mugulate pulber (Helianthus 
tuberosus), piparmündiekstrakt 
(Mentha piperita L.) viinamarja-
seemnete ekstrakt (Vitis viniferaг), 
ristikõite ekstrakt (Trifolium Pratense), 
soojaekstrakt (Glycine Max), aloe-vera 
ekstrakt (Aloe Vera).

90 g
500044  13,79 €
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SAGAAN CHARAASGAJ 
Valge pääsuke
Taimetee „Sagaan 
Charaasgaj“ on mõeldud  
spetsiaalselt naiste organismi 
tugevdamiseks. Burjaadi 
legend räägib, et kui naine 
näeb valget pääsukest, jääb ta 
igavesti nooreks. 

Koostis: veiste südamerohi, lutsern, 
sidrunmeliss, piparmündilehed, 
aedsalvei, naistepuna, harilik pune, 
ristikhein.

30 filter-pakikest
500023  6,33 €

AMINAJ EM 
Elurohi
Taimne tee "Aminaj Em" 
töötati välja traditsioonilise 
burjaadi retsepti alusel 
naistepuna ürdist koos 
kibuvitsa marjade ja võilille 
juurega. Toote nimetus 
"Aminai Em" tähendab 
burjaadi keeles "eluürti", 
just nii burjaadid kutsuvad 
naistepuna. 

Koostis: naistepuna, maisitõlviku 
kestad, kibuvitsamarjad,  linnurohi, 
kummeliõied,  käokullaõied, 
piparmündilehed, võilillejuured,  
soolikarohuõied.

30 filter-pakikest 
500021  6,21 €

UJAN NOMO 
Paindlik vibu 
Teejook Ujan Nomo oli 
spetsiaalselt väljatöötatud 
liigeste normaalseks 
funktsioneerimiseks, mida 
tõendab ka tema nimi, mis 
burjaadi keeles tähendab 
"painduv vibu."

Koostis: mustsõstralehed, angervaks, 
kibuvitsamarjad, soopihl, lagritsajuu-
red, metsosi, pohlalehed. 

30 filter-pakikest 
500025 6,33 €

18



PÕDRASAMAL JA 
ANGERVAKS 
Tõelise taiga maitse ja 
aroom, ilma kofeiinita 
ja tehislisanditeta: 
mürgitustamine üleerutatuse 
asemel! 

Koostis: põdrasamla kääritatud ürt  
(kitselehise küpressi lehed), anger-
vaks, naistepuna, puned, tüümjani, 
sõstra lehed, vaarikad.

20 filter-pakikest 
500202  3,63 €

OLHONI PUHTAD TAIMED
Taimeteede kogum siberi ürtidega 

KURIL SAJ
Kuriili tee
Kuriili teed (tuntud Siberis kui 
kevadmagun) kasutasid  vene 
meremehed  laialdaselt 
tavalise tee asemel meeldiva 
maitse ja aroomi pärast. 
Hiljem selgus, et  „Kuriili tee“ 
mõjub soodsalt seedekulgla 
talitlusele. 

Koostis: kuriili tee, kummeli ürt, ki-
buvitsamarjad, teelehed, jänesekõrv.

30 filter-pakikest 
500022 6,21 €

BAELEN AMIN 
Taimetee ürtidest
Siberi pärnal põhinev teejook  
on rikkaliku maitsega ja kerge 
ravimtaimede aroomiga. 
Burjaadi tervendajad on 
iidsetest aegadest  austanud 
pärna kui pikaealisuse ja kerge 
hingamise sümbolit, mida peeti 
ka universaalseks talismaniks. 
Siiani nikerdatakse sellest 
puust talismane ja pärnaõite 
väärtust hinnatakse igas 
kodus. 

Koostis: pärnaõied ja -lehed, 
kummeliõied, piparmünt, pune, 
õunatükikesed.

25 filter-pakikest 
500127  6,67 €

SHEDITE NOJR 
Võluuni
Burjaadi sõna “Šedite noir” 
tähendab võluund. Sügav, 
rahulik ja jõuduandev uni 
tuleb siis, kui joote taimeteed  
“Šedite noir”.

Koostis: baikali tihasheina juured, 
harilik pune, kummeliõied, harilik 
naistepuna, piparmündilehed, sid-
runmeliss.

30 filter-pakikest
500028  6,67 €
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KURIILI TEE
Pentaphylloides fruticosa
Selle kuulsa taime avastasid meremehed Kuriili saartel – nad 
kasutasid seda tavalise tee asemel. Siiski Baikalil seda taime 
on pikka aega kasutatud puhastusvahendina. Legendi järgi 
aitasid selle taime kasulikke omadusi  teada saada koerad: 
haiged loomad otsisid seda taime, sest ta andis neile leeven-
dust. Tänaseni veel kohalikud inimesed kasutavad kuriili teed 
seedeprobleemide parandamiseks.

SIBERI JÄNESEKÕRV
Bupleurum sibiricum
Burjaadid nimetavad seda rohtu jänesekõrvaks sest 
lehed meenutavad jänese kõrvu. Jänesekõrv on üks kõige 
austatumaid maitsetaimi nii hiina kui ka burjaadi-tiibeti 
meditsiinis. Kuid Hiinas kasutatakse ainult selle taime juuri, 
samas kui burjaadid kasutavad peamiselt ülemisi osasid, 
mis sisaldavad palju toimeaineid, need on eriti kasulikud 
seedesüsteemi probleemide korral.

POHL
Vaccinium vitisidaea
See väike roosade ja lillade marjadega põõsas säilitab oma 
tihked läikivad lehed terve siberi talve jooksul. Kaetud paksu 
lumega, talub ta temperatuuri kuni -50 °C (-58 °F) või isegi 
madalamat.

SOOPIHL
Comarum palustre
Igal sügisel pärast esimesi külmasid Siberi naised käisid soos 
jõhvikaid korjamas, et varuda talveks oma perele vitamiine. 
Seistes külmas vees, sageli nad said raske liigesehaiguse. 
Vana vahend selle haiguse parandamiseks, mis on ikka 
veel kasutusel, on tagasihoidlik soorohi, mida tuntakse altai 
soopihla nimetuse all.

PÕLDOSI
Equisetum arvense
Sisaldab kuni 10% looduslikku räni, mis osaleb taime sisemise 
skeleti moodustamises. Just skelett ja torujas vars teevad 
põldosja  üheks vastupidavamaks taimeks.

RAVIV ÜRT-PUNANUPP
Sanguisorba officinale
See kõrge taim oma punaste õiekoonustega paistab Siberi 
rohelistel aasadel eksootilise kaunistusena. Kohalikud 
elanikud panid tema ebatavaliselt erepunase värvi tõttu 
talle nimeks „vereimeja“. 

SIBERI TAIMEDE MAAILM
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SIBERI PUNE 
Origanum vulgare
Pune ehk oregano on Euroopas ja USA elanike hulgas väga 
populaarne, erinevalt Siberi elanikest kasutavad nad seda sageli 
maitseainena. Oreganost ja tüümianist valmistatakse ka äärmiselt 
aromaatset jooki, mida võib juua tavalise tee asemel. Siberi pune 
peamine eelis on tema kõrge antioksüdantide sisaldus – selle 
poolest on ta rekordiomanik kõigi teadaolevate liigikaaslaste seas.

BAIKALI TIHASHEIN
Scutellaria baikalensis
Baikali tihashein on üks vähestest ajalooliselt Baikali aladel 
kasvavate taimede maailmakuulsuse näidetest. Seda taime 
kasutatakse iidsetest aegadest hiina meditsiinis ja tänu tema 
hämmastavalt mitmekülgsetele raviomadustele on teda 
hakanud vääriliselt hindama ka läänemaailma arstid.

SIBERI MAGUSRISTIK
Hedysarum sibiricum
Magusristik on mägitaim, mis ajalooliselt kasvab Lõuna-Siberis. 
Siberi jahimehed kasutasid teda füüsilise vastupidavuse 
säilitamiseks pikkadel ja kurnavatel jahiretkedel.

HARILIK SOOLIKAROHI
Tanacetum vulgare
Kujutage endale ette ilusat ja moodsat juveelitoodet – 
kunstipäraselt graveeritud kuldsete poolkerade kobarat, mis 
on kaunistatud sätendavate kalliskividega. See on kuldne 
soolikarohi, üks kaunemaid ravitaimi maailmas! Siberis 
tuntakse soolikarohtu ammustest aegadest tänu tema võimele 
kaitsta maksa erinevate stresside eest.

SIBERI ROOS (SIBERI KIBUVITS)
Rosa dahurica
Kibuvitsa tuntakse hästi kogu maailmas, kuid mitte kõik ei tea, 
et sellel taimel on palju liike. Siberi kibuvitsa ehk siberi roosi 
on võimalik eristada ebatavaliste, peaaegu mustade okste ja 
tumepunaste viljade järgi, mis loovad kauni kontrasti.

SIBERI LIIVATEE
Thymus serpyllum
Erinevalt tavalisest liivateest, mis kasvab väga tihedalt ja peaaegu 
0,6 meetri kõrguseks, siberi liivatee kinnitub mäe pinnase külge 
ja on seetõttu madalakasvuline,  vähema arvu lehtedega, kuid 
suurema arvu õitega, mis on vajalikud  Siberi külmades mägedes 
nii vähesel arvul leiduvate putukate ligimeelitamiseks.

Siberi taimed, seened, maitseained ja marjad,  
mida me kasutame meie toodetes
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SYNCHROVITALS III
Synchrovital III koosneb kahte liiki kapslitest: hommikuseks ja õhtuseks 
kasutamiseks. Seleen toetab immuunsüsteemi normaalset toimimist 
ja aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest. Toode on rikastatud 
kaerakliidega, mis on rikkad beetakarotiini poolest.

Koostis (hommikune kompleks): glükaaniga rikastatud kliid, hüdroksüülpropüülmetüültsel-
luloos, R-lipoehape.
Koostis (õhtune kompleks): glükaanirikkad kliid, hüdroksüülpropüülmetüültselluloos, 
inaktiveeritud pärm, R-lükopeen, viirpuu marjade ekstrakt, modifitseeritud tärklis, maisitärklis, 
glükoos, antioksüdandid: naatriumaskorbaat ja alfa-tokoferool, värvained: titaandioksiid (E171), 
klorofüllide ja klorofülliinide vasekompleksid (E141).

150 kapslit 
500072  

22,53 €

TETRARDIOL
Homotsüsteiin on ainevahetuse produkt, mille tase hakkab 
aastatega kiiresti kasvama ja on ohtlik südame-veresoonkonnale. 
Polüvitamiinikompleks Tetrardiool koosneb neljast enimefektiivsest 
homotsüsteiini taset langetavast looduslikust komponendist.

Koostis: betaiin, vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B12 (tsüanokobalamiin), 
foolhape, maltodekstriin. titaandioksiid (E171), ponso 4R (E124).30 kapslit  

400924  
19,54 €

SIBERI TARUVAIK 
Kuldne palsam (Toniseeriv)
Palsam tugevatoimelise taruvaigu emulsiooniga, et tõsta üldist toonust 
ja töövõimet. Palsam on valmistatud iidsete Siberi retseptide järgi ja 
rikastatud haruldaste Mägi-Altai ürtidega. Sellel on Siberi taiga ergastav 
maitse ja lõhn.

Koostis: joogivesi, naturaalne mesi, taruvaik, maralijuure ekstrakt, silmarohu ekstrakt, kura-
disarve ekstrakt, saialille ekstrakt, punase ristiku õite ekstrakt, hundihamba juure ekstrakt, 
viirpuu viljade ekstrakt, etanool.

100 ml  
400241  

9,20 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3
Kompleksis on rikkalikult omega-3 rasvhappeid, mis on kontsentreeritud 
etüülrasvhapete kujul. Looduslik hapete allikas – rikkalik 
linaseemne õli. Omega-3 rasvhapped (eikosapentaeenhape (EPA) ja 
dokosaheksaeenhape (DHA)) on oluliseks osaks tervislikus toitumises. 
Toote koostis on rikastatud E vitamiiniga. 

Koostis: rasvhappe etüülester, mis sisaldub kalarasvas, želatiin, linaõli; dl-alfa-tokoferoolats-
etaat; antioksüdandid: askorbiinhappe ekstraktid, mis on rikastatud tokoferooliga, rosmariini 
ekstrakt. askorbüülpalmitaat, tokoferooliga küllastatud ekstraktid, rosmariini ekstrakt.

30 kapslit  
500062  

15,52 €
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TERVE SÜDA

LYMPHOSAN C BALANCE
Toode sisaldab mitut liiki lahustuvaid kiudaineid taimsete sorbentide 
kujul. Toode sisaldab maailmas populaarseid rohelise tee ja viirpuu 
viljade taimseid ekstrakte. 

Koostis: tsitrusviljade kiudained, maapirni mugulate pulber (Helianthus tuberosus), teelehe 
pulber (Psyllium Plantago major L), guarkummi, ksantaankummi, rohelise tee ekstrakt 
(Samellia sinensis), viirpuu viljade ekstrakt (Srataegus laevigata).viirpuu viljade ekstrakt 
(Srataegus laevigata).

90 g  
500043  

13,79 €

SUKURKITE SAVO ŠIRDIES IR 
KRAUJOGYSLIŲ PALAIKYMO 

PROGRAMĄ
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TRIMEGAVITALS
Asendamatute omega-hapete allikas
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TRIMEGAVITALS. SIBERIAN 
LINSEED OIL AND OMEGA-3 
CONCENTRATE
Lipiidikompleks omega-3 
rasvhapetega ja E vitamiiniga
Kompleksis on rikkalikult 
omega-3 rasvhappeid, mis on 
kontsentreeritud etüülrasvhapete 
kujul. Looduslik hapete allikas – 
rikkalik linaseemne õli. Omega-3 
rasvhapped (eikosapentaeenhape 
(EPA) ja dokosaheksaeenhape 
(DHA)) on oluliseks osaks tervislikus 
toitumises. Toote koostis on 
rikastatud E vitamiiniga. 

Koostis: rasvhappe etüülester, mis sisaldub 
kalarasvas, želatiin, linaõli; DL-alfa-tokoferoo-
latsetaat; antioksüdandid: askorbüülpalmitaat, 
tokoferooliga rikastatud ekstraktid, rosmariini 
ekstrakt.

30 kapslit
500062  15,52 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN 
AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Toidulisand on looduslike 
valgusfiltrite allikas
Kompleks sisaldab kontsertreeritud 
taimseid pigmente – valgusfiltreid 
luteiini ja zeaksantiini neile, kes 
veedavad palju aega arvuti ja muude 
elektrooniliste seadmete taga. Lisaks 
sellele sisaldab toode siberi astelpaju 
õli ja E vitamiini, mis aitab kaitsta 
rakke oksüdatiivse stressi eest.

Koostis: astelpaju õli, luteiiniga rikastatud 
tageetise ekstrakt, zeaksantiin, E vitamiin. 

30 kapslit
500102  16,09 €

TRIMEGAVITALS. ALL-
NATURAL BETA-CAROTENE 
IN SEA BUCKTHORN OIL
Beetakaroteeni ja e vitamiiniga 
astelpaju õli kontsentraat
Toode sisaldab rikkalikku 
looduslikku astelpaju õli, E vitamiini 
ja naturaalset beetakarotiini, 
mida nimetatakse ka A vitamiini 
eelvitamiiniks, kuna organism 
toodab sellest A vitamiini. 
A vitamiin toetab normaalset 
nägemist ja immuunsüsteemi 
tööd, E vitamiin kaitseb rakke 
oksüdatiivse stressi eest.

Koostis: astelpaju õli (Hippophae rhamnoides 
L.), looduslike tokoferoolide segu, naturaalne 
beetakaroteen 30% S „CaroCare“.

30 kapslit
500060  13,33 €

TRIMEGAVITALS. OMEGA-3 
CONCENTRATE AND LICOPENE
EPA (eikosapentaanhape) ja 
DHA (dokosaheksaeenhape) 
sisaldav toode aitab ja toetab 
südame normaalset funktsiooni. 
Positiivne toime saavutatakse, 
kui päevas tarbitakse 250 mg EPA 
ja DHA. Küllastunud rasvhapete 
asendamine monoküllastumata ja / 
või polüküllastumata rasvhapetega 
toidus aitab säilitada normaalset 
kolesteroolitaset veres. Toode on 
rikastatud looduslikku päritolu 
lükopeeniga.

Koostis: . oomega-3 ultrapuhas rasvhapete 
kompleks MEG-3™,  on valmistatud 
merekalaõlist loodusliku  Redivivo™ 
lükopeeniga.

30 kapslit

5FP183  11,77 €
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CHRONOLONG
Looduslike ainete kompleks 
naise organismi ainevahetuse 
normaliseerimiseks 
Kompleks sisaldab 100% fütoös-
trogeeni  genisteiini, ühte naise 
nooruslikkuse põhilist allikat. Toote 
koostis on rikastatud soja idudega, 
mis sisaldavad kümneid erinevaid 
looduslikke fütoestrogeene ja tuge-
vdavad genisteiini mõju. Vitamiin C 
askorbiinhappena soodustab kolla-
geeni moodustumist, mis tagab naha 
veresoonte normaalse funktsiooni. 
Folatsiin soodustab homotsüsteiini 
normaalset taset menopausi ajal. 

Koostis: glükoosamiinsulfaat, sojaubade eks-
trakt, C-vitamiin (L-askorbiinhape), genisteiin, 
vitamiin D3, foolhape. titaanidioksiid (E171), 
asorubiin (E122).

30 kapslit
400229  32,19 €

MALAHIITPALSAM
Naistele
Palsam tugevatoimelise taruvaigu 
emulsiooniga, mis on saadud puhtai-
mast Mägi-Altai taruvaigust. Palsam 
on valmistatud iidsete Siberi retsep-
tide järgi ja rikastatud metsikult 
kasvavate taimede ekstraktidega. 
Malahhiitpalsamil on kõik taruvaigu 
kasulikud omadused ja tänu oma 
taimsele koostisele sobib ta naiste 
hea enesetunde ja ilu toetajaks.

Koostis: joogivesi, naturaalne mesi, taruvaik, 
veiste südamerohu ekstrakt, hariliku 
kikkaputke ekstrakt, hiirekõrvaürdi ekstrakt, 
hariliku salvei ürdi ekstrakt, lagritsajuure 
ekstrakt, pohlaekstrakt, kummeliürdi 
ekstrakt, etanool. 

100 ml
400242  9,20 €

AJATU ILU
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HEALTHY RHYTHMS
Ööpäevane vitamiinide ja mineraalide kompleks
Healthy Rhythms kompleksis on kaks teineteist 
täiendavat koostist – hommikune ja õhtune, mis 
võimaldab mitte ainult  katta ööpäevase vitamiinide, 
mikroelementide ja teiste  bioloogiliste ainete vajadust, 
vaid ka arvestada aktiivse oleku ja puhkamise faaside 
vaheldumist.

Koostis (hommik): vitamiin C, mikrokristalne tselluloos, lükopeen, 
eleuterokoki ekstrakt (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim), 
rohelise tee ekstrakt (Thea chinensis L.), beetakaroteen, vitamiin E, 
P-aminobensoehape, nikotiinhape, koensüüm Q 10, männikoore ekstrakt 
(Pinus pinaster), pantoteenhape, vitamiin D3, vitamiin В6, vitamiin В12, 
vitamiin В2, tiamiinhüdrokloriid, vitamiin А, foolhape, biotiin, vitamiin K1, 
vitamiin D3. titaandioksiid (E 171), Е 110.
Koostis (õhtu): palderjaniekstrakt (Valeriana officinalis L.), põldosja ekstrakt 
(Equisetum Arvenseb), baikali tihasheina ekstrakt (Scutellaria baicalensis 
Georgi), naatriummolübdaat, tähnikhirve sarve  pulber, tsinktsitraat, seleen, 
raudsulfaat, vasksulfaat, mangaansulfaat,  kroompikolinaat, kaaliumjodiid, 
värvained: titaandioksiid (E 171), indigotiini E132.

60 kapslit
500048 19,54 €

FORMULA 4 N.V.M.N
Toidulisand A, C ja E 
vitamiinide ja lipoehappega
Toode sisaldab A, E ja C vitamiinide 
kompleksi, mida peaaegu 20 aasta 
vältel on peetud üheks võimsamaks 
antioksüdantide valemiks. 
Kompleksi toimet on tugevdatud 
orgaaniliste antioksüdantidega 
(tauriin ja lipoehape), mis laiendab 
tunduvalt toote antioksüdantset 
kaitsevõimet.

Koostis: tauriin, L-askorbiinhape, lipoehape, 
DL-alfa-tokoferoolatsetaat, retinoolatsetaat.

120 kapslit
500020 20,69 €

VITAMIIN JA MINERAAL
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ADAPTOVIT. TONISEERIV KOMPLEKS 
Adaptovit on kompleksne toidulisand, mis mõjutab adaptiivseid protsesse 
inimese organismis. Leviisia, ženšenni, eleuterokokki ekstraktid aitavad 
toime tulla väsimusega ja taastuda pärast  suuri koormusi.

Koostis: naatriumbensoaat, hiina sidrunväändiku seemnete 
ekstrakt, ženšenni juure ekstrakt, eleuterokokki juure ekstrakt, 
kuldjuure mugula ja juure ekstrakt, leviisia juure ekstrakt, 
destilleeritud vesi, naatriumbensoaat (E211), etüülpiiritus.

10 ml 
500094 
12,08 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Toote koostises on jaapani laminaaria, samuti põisadru – kõrge 
joodisisaldusega merevetikad. Toode on täiendavalt rikastatud seleeniga, 
mis toetab immuunsüsteemi normaalset toimimist, samuti kuldjuure ja 
hundihambaga.

Koostis: kelp (jaapani lehtadru) (Laminaria japonica), 
kibuvitsajuure pulber (Kibuvitsa rosea L.), põisadru lehtede 
ekstrakt (Fucus vesiculosus L.), hundihamba ekstrakt (Astra-
gaius membranaceus L.), rikastatud seleeniga pärm. 

60 kapslit 
500089 
8,74 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Toode on rikastatud tähtsa mikroelemendi – seleeni orgaaniliste 
ühenditega, mis toetavad juuste ja küünte tervist, immuunsüsteemi 
toimimist ja kilpnäärme organite talitlust. Seleen, vitamiinid C ja E 
soodustavad rakkude kaitset oksüdatiivse stressi eest. Vitamiin C 
soodustab immuunsüsteemi normaalset toimimist.

Koostis: küüslaugu ekstrakt (Allium sativum), atseroola ek-
strakt (Malpighia glabra), "Lalmin Se 2000" (inaktiveeritud 
pärm (Saccharomyces cerevisiae), seleen selenometioniin 
kujul), kibuvitsa ekstrakt (Rosa majalis Herrm.), DL-alfa-to-
koferool atsetaat, Baikali pigimütsi ekstrakt (Scutellaria 
baicalensis’est Georgi), merimänni ekstrakt (Pinus pinaster). 

60 kapslit 
500031 
16,09 €

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-CAROTENE  
IN SEA BUCKTHORN OIL
Toode sisaldab rikkalikku looduslikku astelpaju õli, looduslikku 
beetakarotiini ja E vitamiini. Beetakarotiini nimetatakse ka A vitamiini 
eelvitamiiniks, kuna organism toodab sellest A vitamiini. A vitamiin 
toetab normaalset nägemist ja immuunsüsteemi tööd, samal ajal kui E 
vitamiin kaitseb rakke oksüdatiivse stressi eest.

Koostis: astelpaju õli (Hippophae rhamnoides L.), looduslike 
tokoferoolide segu, naturaalne beetakaroteen 30% S  „CaroCare“.

30 kapslit 
500060 
13,33 €
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LEIDKE ISIKLIK LAHEND, ET JÄÄDA 
ENERGILISEKS JA NOOREKS!

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
„Renaissance Triple Set. Formula 3” – on keeruline kompleks taimsete ja 
mineraalsete päritoluga ainetest. 
 • Mikroelemendid seleen, vask ja mangaan, samuti vitamiinid C, E ja B2 

aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest. 
 • Vitamiinid B1 ja B6, samuti kaltsium, vask ja mangaan soodustavad 

energia normaalset ainevahetust. 
 • Tsink soodustab immuunsüsteemi normaalset funktsioneerimist. 
 • Vitamiinid B2, B6 ja C soodustavad kurnatuse ja väsimuse vähenemist.

Koostis: viinamarjaseemnete ekstrakt (Vitis viniferag), jõhvikaekstrakt (Vaccinium subgen. 
Oxycoccus), salvei ekstrakt (Salvia officinalis), liivatee ekstrakt (Thymus vulgaris L.), pune 
ekstrakt (Oríganum vulgáre), askorbiinhape, rohelise tee ekstrakt (Thea chinensis L.), DL- alfa-to-
koferool, lükopeen, mustika ekstrakt (Vaccinium), rutiin, BetaTab 20%, vahemere männiekstrakt 
(Pinus pinaster), tsinktsitraat (tsink), tiamiinhüdrokloriid (vitamiin B1), riboflaviin (vitamiin B2), 
püridoksiinhüdrokloriid (vitamiin B6), mangaansulfaat (mangaan), retinool, vasksulfaat (vask), 
kaaliumjodiid (jood), naatriumseleniit (seleen), kroompikolinaat (kroom), maltodekstriin.

120 kapslit 
500113  

35,63 €

ENERGIA JA KAITSE  
VANANEMISE EEST
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SYNCHROVITALS II
Väärtuslikud taimsed 
ekstraktid aitavad tagada 
aktiivsuse päeval ja rahuliku 
enesetunde õhtul. Toode 
sisaldab organismile vajalikku 
C-vitamiini, mis toetab 
närvisüsteemi normaalset 
toimimist. 

Koostis (hommikune kompleks): 
fosfatidülseriin (soja), ginko biloba 
ekstrakt, gotu kola marjade ekstrakt, 
ženšenni ekstrakt, askorbüülpal-
mitaat.
Koostis (õhtune kompleks): salvei 
ekstrakt, naistepuna ekstrakt, as-
korbüülpalmitaat, baikali tihasheina 
ekstrakt, värvained: titaandioksiid 
(E171), klorofüllide ja klorofülliinide 
vasekompleksid (E141).

60 kapslit
500071  34,49 €

SYNCHROVITALS III
Synchrovital III koosneb 
kahte liiki kapslitest: 
hommikuseks ja õhtuseks 
kasutamiseks. Seleen 
toetab immuunsüsteemi 
normaalset toimimist ja aitab 
kaitsta rakke oksüdatiivse 
stressi eest. Toode on 
rikastatud beetaglükaani, 
alfalinoleenhappe ja lükopeeni 
poolest rikaste kaerakliidega. 

Koostis (hommikune kompleks): 
glükaaniga rikastatud kliid, 
hüdroksüülpropüülmetüültselluloos, 
R-lipoehape.
Koostis (õhtune kompleks): 
glükaanirikkad kliid, hüdroksüülpro-
püülmetüültselluloos, inaktiveeritud 
pärm, R-lükopeen, viirpuu marjade 
ekstrakt, modifitseeritud tärklis, 
maisitärklis, glükoos, antioksüdandid: 
naatriumaskorbaat ja alfa-toko-
ferool, värvained: titaandioksiid 
(E171), klorofüllide ja klorofülliinide 
vasekompleksid (E141). 

150 kapslit
500072  22,53 €

SYNCHROVITALS IV
Kompleks nr.1 sisaldab maar-
jaohakat, mis on silimariini 
allikas ja aitab organismist 
toksilisi aineid välja viia. 
Kompleksis nr.2 on ühenda-
tud siberi taimede ja ürtide 
ekstraktid, s.h. siberi adap-
togeeni naistepuna ekstrakt, 
mis aitavad normaliseerida 
ainevahetust. 

Koostis (hommikune kompleks): 
tauriin, maarjaohaka ekstrakt 
(Silybum marianum (L.) Gaertn.), 
tselluloos, tedremarani juuremugula 
ekstrakt (Potentilla erecta). 
Koostis (õhtune kompleks): 
tauriin, tselluloos, naistepuna ürdi 
ekstrakt, baikali tihasheina juure 
ekstrakt, värvained: titaandioksiid 
(E171), klorofüllide ja klorofülliinide 
vasekompleksid (E141). 

60 kapslit
500130  9,32 €

SYNCHROVITALS
Kahefaasiliste toodete seeria 
organismi erinevate süsteemide 
normaalseks toimimieks 
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SYNCHROVITALS V
Toode sisaldab ResistAid™ 
kompleksi, mis koosneb arabi-
nogalaktaanist ja polüfenoo-
lidest, mis on saadud lehisest. 
Arabinogalaktaan on lahus-
tuvate dieetiliste kiudainete 
allikas, mis toetavad seede-
trakti normaalset seisundit, 
avaldades seeläbi positiivset 
mõju immuunsüsteemile. 

Koostis (hommikune kompleks): 
arabinogalaktaan, mis on saadud 
lehisest (Larix laricina), ženšenni 
juurte ekstrakt (Panax ginseng), tee-
leheekstrakt (Plantago lanceolata), 
glükoos, maltodekstriin. 
Koostis (õhtune kompleks): arabino-
galaktaan, mis on saadud lehisest 
(Larix laricina), salvei lehtede ekst-
rakt (Salvia officinalis), kummeliõite 
ekstrakt (Chamomilla recutite L.), 
tüümianiekstrakt (Thymus vulgaris 
L.), laktoos, värvained: titaandioksiid 
(E171), klorofüllide ja klorofülliinide 
vasekompleksid (E141).

60 kapslit
500073  20,69 €

SYNCHROVITALS VI
Toode sisaldab kahe kom-
ponendi üldtuntud kooslust: 
glükoosamiini hüdrokloriid 
ja kondroitiinsulfaat. Nende 
toime on täiustatud üle maail-
ma tuntud valge paju koore, 
angervaksa ja kibuvitsa taim-
sete ekstraktidega. Vitamiin 
C soodustab kollageeni teket 
normaalse kõhre moodustu-
mise jaoks. 

Koostis (hommikune kompleks): 
glükoosamiini hüdrokloriid (saadud 
koorikloomadest), valge paju 
ekstrakt, kondroitiinsulfaat.
Koostis (õhtune kompleks): 
glukoosamiini hüdrokloriid (saadud 
koorikloomadest), angervaksa ekst-
rakt, kondroitiinsulfaat, kibuvitsaek-
strakt, värvained: titaandioksiid 
(E171), klorofüllide ja klorofülliinide 
vasekompleksid (E141).

60 kapslit
500065  14,94 €

SYNCHROVITALS VII
Toode on mõeldud kõigile, kes 
veedavad palju aega arvuti ja 
muuude elektrooniliste sead-
mete ekraanide ees. Sisaldab 
laia spektrit taimseid pig-
mente- valgusfiltreid: luteiin, 
zeaksantiin, beetakarotiin. 
Taimsete valgusfiltritega ja 
A vitamiiniga kompleks, mis 
aitab säilitada nägemist. 

Koostis (hommikune kompleks): 
antotsüünidega küllastatud hibis-
kuse õite ekstrakt, antotsüünidega 
küllastatud mustikamarjade ekstrakt, 
antotsüünidega küllastatud aroonia 
marjade ekstrakt.
Koostis (õhtune kompleks): acerola 
ekstrakt, kibuvitsaekstrakt, luteiiniga 
rikastatud tageetise ekstrakt, beetaka-
rotiin, askorbüülpalmitaat, zeaksantiin.

60 kapslit
500050  26,44 €
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ADAPTOVIT. TONISEERIV KOMPLEKS 
Adaptovit on kompleksne toidulisand, mis mõjutab adaptiivseid protsesse 
inimese organismis. Leviisia, ženšenni, eleuterokokki ekstraktid aitavad 
toime tulla väsimusega ja taastuda pärast  suuri koormusi.

Koostis: naatriumbensoaat, hiina sidrunväändiku seemnete 
ekstrakt, ženšenni juure ekstrakt, eleuterokokki juure ekstrakt, 
kuldjuure mugula ja juure ekstrakt, leviisia juure ekstrakt, 
destilleeritud vesi, naatriumbensoaat (E211), etüülpiiritus.

10 ml 
500094 
12,08 €

SYNCHROVITALS IV
Kompleks nr.1 sisaldab maarjaohakat, mis on silimariini allikas ja aitab 
organismist toksilisi aineid välja viia. Kompleksis nr.2 on ühendatud siberi 
taimede ja ürtide ekstraktid, s.h. siberi adaptogeeni naistepuna ekstrakt, 
mis aitavad normaliseerida ainevahetust.

Koostis (hommikune kompleks): tauriin, maarjaohaka 
ekstrakt (Silybum marianum (L.) Gaertn.), tselluloos, tedre-
marani juuremugula ekstrakt (Potentilla erecta). 
Koostis (õhtune kompleks): tauriin, tselluloos, naistepuna 
ürdi ekstrakt, baikali tihasheina juure ekstrakt, värvained: 
titaandioksiid (E171), klorofüllide ja klorofülliinide vasekom-
pleksid (E141).

60 kapslit 
500130  

9,32 €

AMINAJ EM 
Elurohi
Taimne tee "Aminaj Em" töötati välja traditsioonilise burjaadi retsepti 
alusel naistepuna ürdist koos kibuvitsa marjade ja võilille juurega. Toote 
nimetus "Aminai Em" tähendab burjaadi keeles "eluürti", just nii burjaadid 
kutsuvad naistepuna. 

Koostis: naistepuna, maisitõlviku kestad, kibuvitsamarjad,  
linnurohi, kummeliõied,  käokullaõied, piparmündilehed, 
võilillejuured, soolikarohuõied.

30 filter-pakikest 
500021  

6,21 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Toode on rikastatud tähtsa mikroelemendi – seleeni orgaaniliste 
ühenditega, mis toetavad juuste ja küünte tervist, immuunsüsteemi 
toimimist ja kilpnäärme organite talitlust. Seleen, vitamiinid C ja E 
soodustavad rakkude kaitset oksüdatiivse stressi eest. Vitamiin C 
soodustab immuunsüsteemi normaalset toimimist.

Koostis: küüslaugu ekstrakt (Allium sativum), atseroola ek-
strakt (Malpighia glabra), "Lalmin Se 2000" (inaktiveeritud 
pärm (Saccharomyces cerevisiae), seleen selenometioniin 
kujul), kibuvitsa ekstrakt (Rosa majalis Herrm.), DL-alfa-to-
koferool atsetaat, Baikali pigimütsi ekstrakt (Scutellaria 
baicalensis’est Georgi), merimänni ekstrakt (Pinus pinaster). 

60 kapslit 
500031 
16,09 €
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LOODUSLIK LAHENDUS 
TOKSIINIDEST VABANEMISEKS

AIDAKE ORGANISMIL VÄLJA VIIA 
TOKSIINE JA TEISI AINEVAHETUSE 

PRODUKTE, ERITI PEALE ALKOHOLI 
TARVITAMIST JA ÜLESÖÖMIST

LYMPHOSAN L VITALITY
Taimne, pektiiniga toidulisand sisaldab suurel hulgal kiudaineid, mis on 
olulised  seedeelundkonna normaalse funktsioneerimise tagamiseks. 
Pektiinid on kiudainete üks liik, mis tagavad kolesterooli normaalse 
taseme veres. Toode sisaldab maailmas tuntud maarjaohaka viljade 
ekstrakti, väärtuslikke piparmündi, kummeli, tüümiani, naistepuna ja 
aaloe ekstrakte. 

Koostis: pektiin, guarkummi, piparmündi ekstrakt (Mentha piperita L.), maapirni mugulate 
pulber (Helianthus tuberosus), kummeliõite ekstrakt (Chamomilla recutita L.), liivatee ekstrakt 
(Thymus vulgaris), ohakaviljad (Silybum marianum (L.) Gaertn.), naistepuna ekstrakt (Hyperi-
cum perforatum L.), aloeekstrakt (Aloe Vera).

90 g 
500042 

16,09 €
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TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL  
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Kompleksis on rikkalikult omega-3 rasvhappeid, mis on kontsentreeritud 
etüülrasvhapete kujul. Looduslik hapete allikas – rikkalik linaseemne õli. 
Omega-3 rasvhapped (eikosapentaeenhape (EPA) ja dokosaheksaeenhape 
(DHA)) on oluliseks osaks tervislikus toitumises. Toote koostis on 
rikastatud E vitamiiniga.

Koostis: rasvhappe etüülester, mis sisaldub kalarasvas, 
želatiin, linaõli; DL-alfa-tokoferoolatsetaat; antioksüdandid: 
askorbüülpalmitaat, tokoferooliga küllastatud ekstraktid, 
rosmariini ekstrakt.

30 kapslit 
500062  

15,52 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Kompleks sisaldab kontsertreeritud taimseid pigmente – valgusfiltreid 
luteiini ja zeaksantiini neile, kes veedavad palju aega arvuti ja muude 
elektrooniliste seadmete ekraanide ees. Lisaks sellele sisaldab toode 
siberi astelpaju õli ja E vitamiini, mis aitab kaitsta rakke oksüdatiivse 
stressi eest. 

Koostis: astelpaju õli, luteiiniga rikastatud tageetise 
ekstrakt, zeaksantiin, E vitamiin.

30 kapslit 
500102  

16,09 €

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
Toode sisaldab tsingi ja vase orgaanilise vorme, samuti looduslikku 
C vitamiini. Tsink aitab kaasa süsivesikute ja makroelementide normaalsele 
ainevahetusele ning toetab juuste, küünte ja naha normaalset seisundit. 
Vask toetab immuunsüsteemi ja kaitseb rakke oksüdatiivse stressi eest. 

Koostis: atseroola puu ekstrakt (Malpighia glabra), punase 
päevakübara ekstrakt (Echinacea purpurea), takjajuure 
ekstrakt (Arctium lappa l.), kibuvitsa ekstrakt (Rosa majalis 
Herrm.), tsinklaktaat, tsinktsitraat, vasktsitraadi. 

60 kapslit 
500040  

16,09 €

SYNCHROVITALS VII 
Toode on mõeldud kõigile, kes veedavad palju aega arvuti ja muuude 
elektrooniliste seadmete ekraanide ees. Sisaldab laia spektrit taimseid 
pigmente- valgusfiltreid: luteiin, zeaksantiin, beetakarotiin. Taimsete 
valgusfiltritega ja A vitamiiniga kompleks, mis aitab säilitada nägemist.

Koostis (1 kompleks): antotsüünidega küllastatud hibiskuse 
õite ekstrakt, antotsüünidega küllastatud mustikamarjade 
ekstrakt, antotsüünidega küllastatud aroonia marjade 
ekstrakt.
Koostis (2 kompleks): acerola ekstrakt, kibuvitsaekstrakt, 
luteiiniga rikastatud tageetise ekstrakt, beetakarotiin, askor-
büülpalmitaat, zeaksantiin.

60 kapslit 
500050  

26,44 €
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NÄGEMISE TOETAMINE

VALIGE VÄLJA TOODETE KOMPLEKS 
NÄGEMISE PARANDAMISEKS!

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
Renaissance Triple Set. Formula 3 on aktiivsete taimsete ja mineraalsete 
komponentide keeruline kompleks. Mikroelemendid ja vitamiinid 
kaitsevad rakke oksüdatiivse stressi eest, toetavad immuunsüsteemi 
normaalset toimimist ja vähendavad väsimuse ja kurnatuse tunnet.

Koostis: viinamarjaseemnete ekstrakt (Vitis viniferag), jõhvikaekstrakt (Vaccinium subgen. 
Oxycoccus), salvei ekstrakt (Salvia officinalis), liivatee ekstrakt (Thymus vulgaris L.), pune 
ekstrakt (Oríganum vulgáre), askorbiinhape, rohelise tee ekstrakt (Thea chinensis L.), DL- alfa-to-
koferool, lükopeen, mustika ekstrakt (Vaccinium), rutiin, BetaTab 20%, vahemere männiekstrakt 
(Pinus pinaster), tsinktsitraat (tsink), tiamiinhüdrokloriid (vitamiin B1), riboflaviin (vitamiin B2), 
püridoksiinhüdrokloriid (vitamiin B6), mangaansulfaat (mangaan), retinool, vasksulfaat (vask), 
kaaliumjodiid (jood), naatriumseleniit (seleen), kroompikolinaat (kroom), maltodekstriin.

120 kapslit 
500113  

35,63 €

35



ELEMVITALS

ELEMVITALS. ZINC  
WITH SIBERIAN HERBS
Toode sisaldab tsingi ja vase 
orgaanilise vorme, samuti 
looduslikku C vitamiini. Tsink 
aitab kaasa süsivesikute 
ja makroelementide 
normaalsele ainevahetusele 
ning toetab juuste, küünte ja 
naha normaalset seisundit. 
Vask toetab immuunsüsteemi 
ja kaitseb rakke oksüdatiivse 
stressi eest.

Koostis: atseroola puu ekstrakt 
(Malpighia glabra), punase päevakü-
bara ekstrakt (Echinacea purpurea), 
takjajuure ekstrakt (Arctium lappa 
l.), kibuvitsa ekstrakt (Rosa majalis 
Herrm.), tsinklaktaat, tsinktsitraat, 
vasktsitraadi. 

60 kapslit 
500040  16,09 €

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Kaltsium, tsink, mangaan ja D 
vitamiin on vajalikud luude nor-
maalse seisundi säilitamiseks. 
Kaltsium toetab lihaste norma-
alset toimimist ja tal on suur 
tähtsus rakkude jagunemise 
protsessis. C vitamiin  soodus-
tab immuunsüsteemi normaal-
set toimimist. C vitamiin aitab 
toota kollageeni, aga D vitamiin 
soodustab kaltsiumi ja fosfori 
imendumist.

Koostis: Kaltsiumkarbonaat, L-as-
korbiinhape, kaltsium hüdroksüapa-
tiidiga, maltekstrin, kaltsiumtsitraat, 
soja ekstrakt (Glycine max), metsosi 
ekstrakt (Equisetum arvense L.), 
tsink tsitraat, püridoksiin gidrohlorid, 
mangaansulfaat, kolekaltsiferool.

60 kapslit 
500054  10,93 €

ELEMVITALS. SELENIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Seleen on oluline mikroele-
ment, mis tagab juuste ja 
küünte normaalse seisundi, 
soodustab immuunsüsteemi 
ja kilpnäärme organite nor-
maalset toimimist. Seleen, 
vitamiinid C ja E soodustavad 
rakkude kaitset oksüdatiivse 
stressi eest. 

Koostis: küüslauguekstrakt 
(Allium sativum), atseroola ekstrakt 
(Malpighia glabra), "Lalmin Se 2000" 
(inaktiveeritud pärm (Saccharomyces 
cerevisiae), seleen selenometioniin 
kujul), kibuvitsa ekstrakt (Rosa 
majalis Herrm.), DL-alfa-tokoferool 
atsetaat, Baikali pigimütsi ekstrakt 
(Scutellaria baicalensis’est Georgi), 
merimänni ekstrakt (Pinus pinaster). 

60 kapslit 
500031  16,09 €
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Mineraalide kergesti omastatavad vormid.
Optimaalsed ööpäevased annused.

Efektiivne koostisosade suhe.

ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
Toode sisaldab raua orgaanilisi 
ühendeid, mis kindlustavad 
organismi normaalse 
hapnikuga varustamise. 
C vitamiin suurendab raua 
omastatavust, riboflaviin, 
B6 vitamiin ja niatsiin 
aitavad kaas normaalsele 
energiavahetusele.

Koostis: takjajuureekstrakt (Arctium 
lappa l.), siberi ženšenni ekstrakt 
(eleutherococcus Senticosus), L-askor-
biinhape (vitamiin C), raud(II)fumaraat, 
tiamiinmononitraat, riboflaviin, 
püridoksiini hüdrokloriid, nikoti-
inamiid, foolhape, maltodekstriin, 
hirvesarvepulber (Cervus elaphus).

60 kapslit 
500039  19,54 €

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Magneesiumil on suur 
tähtsus närvisüsteemi ja 
lihaste normaalse seisundi 
säilitamisel, samuti vähendab 
ta väsimust ja kurnatust. 
Toode on küllastatud 
palderjani, baikali  tihasheina 
ja viirpuu viljade taimsete 
ekstraktidega organismi jaoks 
enim orgaanilisel kujul. 

Koostis: magneesiumtsitraat, palder-
jani ekstrakt (Valeriana officinalis L.), 
Baikali pigimütsi ekstrakt (Scutel-
laria baicalensis’est Georgi), viirpuu 
viljade ekstrakt (Srataegus L.). 

60 kapslit 
500038  13,79 €

ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
Toote koostises on jaapani 
laminaaria, samuti põisadru – 
kõrge joodisisaldusega 
merevetikad. Toode on 
täiendavalt rikastatud 
seleeniga, mis toetab 
immuunsüsteemi normaalset 
toimimist, samuti kuldjuure ja 
hundihambaga.

Koostis: kelp (jaapani lehtadru) 
(Laminaria japonica), kibuvitsa-
juure pulber (Kibuvitsa rosea L.), 
põisadru lehtede ekstrakt (Fucus 
vesiculosus L.), hundihamba ekstrakt 
(Astragaius membranaceus L.), 
rikastatud seleeniga pärm. 

60 kapslit 
500089  8,74 €
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ELBIFID 
Maksimaalselt täis kompleks lakto- ja bifidobaktereid, mis sarnanevad 
loomulikule floorale. Kasulike bakterite elujõud on garanteeritud 
mikrokapsuleerimise CellBiotech eritehnoloogiaga. DR-caps 
tselluloosikapslid kaitsevad baktereid ideaalselt maomahla agressiivse 
toime eest.

Koostis: õunapektiin, laktobakterite kontsentraat, bifidobak-
terite kontsentraat.

15 kapslit 
500107  

10,12 €

LYMPHOSAN PURE LIFE
Taimne, pektiiniga toidulisand sisaldab suurel hulgal kiudaineid, mis on 
olulised  seedeelundkonna normaalse funktsioneerimise tagamiseks. 
Pektiinid on kiudainete üks liik, mis tagavad kolesterooli normaalse 
taseme veres. Toote koostis on täiendavalt rikastatud hinnaliste 
ekstraktidega: fenkeli, takjajuurte ja oliivi lehtedega.

Koostis: pektiin, guarkummi, maapirni mugulate pulber 
(Helianthus tuberosus), apteegitilli ekstrakt (Foeniculum 
vulgare var. dulce), takjajuure ekstrakt (Arctium lappa), kuiva 
oliiviõli lehtede ekstrakt (Olea europaea), kriipiva saatanaküüne 
ekstrakt (Harpagophytum procumbens) tihasheina ekstrakt 
(Scutellaria baikalensis), eleuterokokki ekstrakt (eleutherococ-
cus senticosus) kibuvitsamarja ekstrakt (Rosa majalis Herrm.), 
põldosjaekstrakt (Equisetum arvense), punase päevakübara 
ekstrakt (Echinacea purpurea), aaloe ekstrakt(Aloe vera). 

90 g 
500030  

16,09 €

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
Toode sisaldab tsingi ja vase orgaanilise vorme, samuti looduslikku 
C vitamiini. Tsink aitab kaasa süsivesikute ja makroelementide normaalsele 
ainevahetusele ning toetab juuste, küünte ja naha normaalset seisundit. 
Vask toetab immuunsüsteemi ja kaitseb rakke oksüdatiivse stressi eest. 

Koostis: atseroola puu ekstrakt (Malpighia glabra), punase 
päevakübara ekstrakt (Echinacea purpurea), takjajuure 
ekstrakt (Arctium lappa l.), kibuvitsa ekstrakt (Rosa majalis 
Herrm.), tsinklaktaat, tsinktsitraat, vasktsitraadi. 

60 kapslit 
500040  

16,09 €

SYNCHROVITALS V
Toode sisaldab ResistAid™ kompleksi, mis koosneb arabinogalaktaanist ja 
polüfenoolidest, mis on saadud lehisest. Arabinogalaktaan on lahustuvate 
dieetiliste kiudainete allikas, mis toetavad seedetrakti normaalset 
seisundit, avaldades seeläbi positiivset mõju immuunsüsteemile.

Koostis (hommikune kompleks): arabinogalaktaan, mis on 
saadud lehisest, ženšenni juure ekstrakt, teelehe lehtede 
ekstrakt.
Koostis (õhtune kompleks): arabinogalaktaan, mis on 
saadud lehisest, salvei lehtede ekstrakt, kummeliõite 
ekstrakt, liivatee ekstrakt.

60 kapslit 
500073  

20,69 €
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IMMUUNSÜSTEEMI TOETAMINE

SIBERI TARUVAIK
Hõbedane palsam (Kaitsev)
Taruvaik on üks tõhusamaid vahendeid erinevate infektsioonide  vastu. 
Hõbedane palsam sisaldab tugeva kontsentratsiooniga  kergesti imen-
duvat taruvaigu emulsiooni. Palsami koostis on rikastatud siberi kasulike 
ürtide ja marjadega.

Koostis: naturaalne mesi, taruvaik, päevakübara ekstrakt, astelpaju viljade ekstrakt, kuriili tee  
võsude ekstrakt, hariliku kikkaputke juure ekstrakt, kibuvitsamarjade ekstrakt, liivateeürdi 
ekstrakt, saialilleekstrakt, pohlaekstrakt,  sõstralehtede ekstrakt, vesi, etanool.

100 ml  
400243 

9,20 €

KÕIK, MIS ON VAJALIK 
IMMUUNSÜSTEEMI TUGEVDAMISEKS

TOOTEID SAAB 
SOODUSTUSTEGA  

OSTA EL INTERNETI-POEST
eu.siberianhealth.com/ 

en/bc/index/
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SIBERI KULDJUUR 
Rhodiola rosea
Siberi kuldjuur on Siberile kõige iseloomulikum taim-adaptogeen. 
Erinevalt maraalijuurest ja eleuterokokkist kasvab kuldjuur 
mägedes Siberi kõige põhjapoolsemas osas mitte vähem kui 
1000-1500 meetri kõrgusel. Kasvukohast lähtuvalt on see taim 
väga külmakindel ja talub temperatuuri kuni -60 °С (-76 °F)!

SIBERIAN GINSENG
Eleutherococcus senticosus
Siberi tuntud teadlane I. Brehman püüdis paljude aastate vältel 
leida taime-stimulaatorit, mis oleks olnud võimeline asendama 
punast ženšenni, s.t. tõstma vastupanuvõimet stressile ilma 
kõrvalnähtudeta. Pikad uuringuaastad ei möödunud asjatult: 
Need omadused avastati eleuterokokki juurtes, mis sai varsti 
endale nimeks siberi ženšenn.

SIBERI ARAALIA
Aralia mandshurica
Tee ja piirituse tõmmised selle okkalise põõsastaime koore, 
juurte ja õitega on ammustest aegadest olnud Siberis 
kasutusel võitluses peavalu, väsimuse, füüsilise ja seksuaalse 
nõrkusega. Kõrvuti siberi ženšenni ja kuldjuurega on araalia 
üks enim tuntumaid siberi taimi-adaptogeene.

MARAALIJUUR
Leuzea carthamoides
Leviisia ehk maraalijuur on maraalide (Altai mägede elunevate 
siberi hirvede) üks lemmiktaimi. Kohalikud elanikud on 
märganud, et maraalid armastavad maiustada selle taime 
juurtega, ja panid talle nimeks „maraalijuur“. Leviisia on võimas 
adaptogeen ja tuntud ekdisterooni – naturaalse anabooliku  
suure sisalduse poolest.

SIBERI LEHIS
Larix sibirica
Selle puu noored oksad sisaldavad unikaalset antioksüdanti 
dihüdrokvertsetiini. See on teise tuntud antioksüdandi –
kvertsetiini lähisugulane, kuid mõningate erinevuste tõttu 
keemilises struktuuris on tal suurem antioksüdantne aktiivsus.

SIBERI KARULAUK
Alium ursinum
Selle väheldase siberi taime nime tõlge ladina keelest tähendab 
„karu sibul“, sest karud söövad väga meelsasti karulaugu 
juuresibulaid, mis lõhna poolest väga meenutavad küüsluku. Aga 
Siberi elanikud, teades, et karulauk on rikas vitamiinide poolest, 
varuvad kombekohaselt talveks selle taime lehti ja varsi.

SIBERI TAIMEDE MAAILM
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KASEKÄSN
Inonotus obliquus
Kasekäsna võib kohata vanade kaskede tüvedel, kus ta kasvab 
aastakümneid, saavutades peaaegu meetrise läbimõõdu. Siberi 
šamaanid arvasid, et see seen kogub endasse Maa püha energiat, 
seetõttu kasutasid kasekäsna keha ja mõistuse toetamiseks. Kase-
käsna kogumisel, rääkisid šamaanid, tuleb olla eriti ettevaatlik: on 
oht saada šokk vabanevast uskumatult võimsast energiast. 

SIBERI ANGEELIKA
Angelica archangelica
Selle taime sooneline vars võib ulatuda 1,8 meetri kõrgusele, 
aga tema lõhnavad õied moodustavad suure 1,2-1,5 meetrise 
läbimõõduga vihmavarju. Sellised silmapaistvad mõõtmed 
teevad angeelika üheks suurimaks rohttaimeks Siberis. Aga 
tema õõnsas varres kogunevat magusat ja aromaatset mahla 
joovad kohalikud elanikud heameelega.

SIBERIAN SEA-BUCKTHORN 
(SIBERI ASTELPAJU)
Hippophae rhamnoides
Arvata võib, et mitte ainult Siberis, vaid ka kogu planeedil ei 
leidu teist nii rikkaliku bioomastatava beetakarotiini allikat, kui 
need väikesed ereoranžid marjad. Erinevalt teistest taimedest 
sisaldavad astelpaju viljad õli, mis lahustab beetakarotiini ja 
tänu millele see omastatakse organismis täies ulatuses. 

BERGEENIA
Bergenia crassifolia
Sellel taimel, mida tuntakse ka siberi teena, on väga paksud ja 
kõvad lehed, mis taluvad ka kõige käredamat pakast. Kevadel 
ja suvel bergeenia lehed läbivad loomuliku fermentatsiooni 
protsessi ja muutuvad tumedaks ja kuivaks. Just nimelt neid 
lehti korjavad kohalikud elanikud, et valmistada aromaatset 
toniseerivat jooki.

SIBERI SEEDER
Pinus sibirica
Seeder on Siberi metsade üks kõrgemaid puid. Tema kõrgus võib 
ulatuda 45 meetrini ja tüve läbimõõt  2 meetrini. Siberi seeder on 
ka pikaealisuse sümbol: tema eluiga ulatub 500-700 aastani. Aga 
seedripähklid on kohalike elanike toiduratsioonis tähtsal kohal.

SIISIMÜNT
Ziziphora bungeana
Tulla koju oma jurtasse pärast rasket jahikullidega ratsa 
hundijahti ja juua kruusitäis kuuma siisimündi teed, mille pinnal 
ujub jakirasv – see on altai rändrahvaste iidne traditsioon. Nad 
arvasid, et siisimünt toetab südant ja toidab verd.

Siberi taimed, seened, maitseained ja marjad,  
mida me kasutame meie toodetes
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Taimne, pektiiniga toidulisand sisaldab suurel hulgal kiudaineid, mis on 
olulised  seedeelundkonna normaalse funktsioneerimise tagamiseks. 
Pektiinid on kiudainete üks liik, mis tagavad kolesterooli normaalse 
taseme veres. Toote koostis on täiendavalt rikastatud hinnaliste 
ekstraktidega: fenkeli, takjajuurte ja oliivi lehtedega.

Koostis: pektiin, guarkummi, maapirni mugulate pulber 
(Helianthus tuberosus), apteegitilli ekstrakt (Foeniculum 
vulgare var. dulce), takjajuure ekstrakt (Arctium lappa), kuiva 
oliiviõli lehtede ekstrakt (Olea europaea), kriipiva saatanaküüne 
ekstrakt (Harpagophytum procumbens) tihasheina ekstrakt 
(Scutellaria baikalensis), eleuterokokki ekstrakt (eleutherococ-
cus senticosus) kibuvitsamarja ekstrakt (Rosa majalis Herrm.), 
põldosjaekstrakt (Equisetum arvense), punase päevakübara 
ekstrakt (Echinacea purpurea), aaloe ekstrakt(Aloe vera). 

90 g 
500030  

16,09 €

FITNESSCATALYST CHROMLIPAZA
Taimne kompleks orgaanilise kroomiga soodustab mikroelementide 
normaalset ainevahetust. Tänu kroomile, mis aitab tagada veresuhkru 
normaalset taset, tõstab toode sportilkku ja fitness-treeningute 
tõhusust. 

Koostis: kibekurgiekstrakt (Momordica charantia), rohelise 
tee ekstrakt (Camellia sinensis), siberi ženšenni ekstrakt 
(Eleutherococcus senticosus), kroompikolinaat. 

60 kapslit 
500004  
18,39 €

SIBERI TOPINAMBURI PULBER 
Selle kompleksi kõige olulisem bioaktiivne komponent on inuliin, 
mida saadakse maapirni mugulatest. Maapirnile tõi kuulsuse inuliini 
avastamine tema mugulates.  Inuliin soodustab  süsivesikute ja rasvade 
ainevahetust, ning säilitab soolestikus optimaalset mikrofloorat.

Koostis: maapirni mugulate pulber. 
110 g 
400468 
6,90 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Toote koostises on jaapani laminaaria, samuti põisadru – kõrge 
joodisisaldusega merevetikad. Toode on täiendavalt rikastatud seleeniga, 
mis toetab immuunsüsteemi normaalset toimimist, samuti kuldjuure ja 
hundihambaga.

Koostis: kelp (jaapani lehtadru) (Laminaria japonica), 
kibuvitsajuure pulber (Kibuvitsa rosea L.), põisadru lehtede 
ekstrakt (Fucus vesiculosus L.), hundihamba ekstrakt 
(Astragaius membranaceus L.), rikastatud seleeniga pärm. 

60 kapslit 
500089  
8,74 €

42



FITNES CATALYST ACTIFIBER
Богатый комплекс пектинов из природных растительных 
источников поддерживает  многие процессы 
жизнедеятельности. В частности, доказано, что употребление 
в пищу пектинов (6 г в день) способствует поддержанию 
нормального уровня холестерина в крови.

Состав: пектиновая смесь, гуаровая камедь, ламина-
рия, корень лопуха, корень алтея, краситель: титана 
диоксид (Е171).

120 капсул 
500008

10,70 €

KOOSTAGE INDIVIDUAALNE HARJUTUSTE 
PROGRAMM JA KASUTAGE TOIDULISANDEID,  

ET OLLA ALATI  
SUUREPÄRASES VORMIS!

KAALU KONTROLL
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FITNESS CATALYST 
Füüsilise vormi täiustamine
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FITNESS CATALYST — ACTIFIBER
Rikkalik pektiini kompleks naturaalsetest 
taimsetest allikatest, mis on vajalikud paljude 
elutegevuse protsesside toetamiseks. 
On tõestatud, et  pektiinide tarvitamine 
toidus (6 g päevas) soodustab normaalse 
kolesteroolitaseme säilimist veres. 

Koostis: pektiinisegu (tsitruselised, õuna, marjapektiinid), 
guarkummi, pruunvetikas, takjajuur, altea juur, värvained: 
titaandioksiid (E171). 

120 kapslit 
500008 12,08 €

FITNESS CATALYST CHROMLIPAZA
Taimne kompleks orgaanilise kroomiga 
soodustab mikroelementide normaalset 
ainevahetust. Tänu kroomile, mis aitab tagada 
veresuhkru normaalset taset, tõstab toode 
sportilkku ja fitness-treeningute tõhusust. 

Koostis: kibekurgiekstrakt (Momordica charantia), rohelise 
tee ekstrakt (Camellia sinensis), siberi ženšenni ekstrakt 
(Eleutherococcus senticosus), kroompikolinaat. 

60 kapslit 
500004 18,39 €
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ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
Kaltsium, tsink, mangaan ja D vitamiin on vajalikud luude normaalse 
seisundi säilitamiseks. Kaltsium toetab lihaste normaalset toimimist ja 
tal on suur tähtsus rakkude jagunemise protsessis. C vitamiin  soodustab 
immuunsüsteemi normaalset toimimist. C vitamiin aitab toota kollageeni, 
aga D vitamiin soodustab kaltsiumi ja fosfori imendumist.

Koostis: Kaltsiumkarbonaat, L-askorbiinhape, kaltsium 
hüdroksüapatiidiga, maltekstrin, kaltsiumtsitraat, soja ekst-
rakt (Glycine max), metsosi ekstrakt (Equisetum arvense L.), 
tsink tsitraat, püridoksiin gidrohlorid, mangaansulfaat, 
kolekaltsiferool. 

60 kapslit 
500054 
10,93 €

UYAN NOMO
Naturaalne rahustav ja leevendav kreem liigestele
Palsam sisaldab rikkalikku kokteili eeterlikest õlidest, taimeekstraktidest 
ja looduslikest taastavatest ainetest. Orgaaniline väävel ja kondroitiin 
kiirendavad naha ainevahetusprotsesse, õlidega taimeekstraktid 
rahustavad ja tekitavad heaolutunde.

Aktiivne koostis: nuluvaik, kondroitiin, orgaaniline väävel, 
varemerohu  ja soopihla ekstraktid, papaiin, eeterlike õlide 
kompleks (eukalüpt, nulg, rosmariin, viiruk, nelk).

100 ml 
402579 

5,98 €

UJAN NOMO 
Paindlik vibu 
Teejook Ujan Nomo oli spetsiaalselt väljatöötatud liigeste 
normaalseks funktsioneerimiseks, mida tõendab ka tema nimi, mis 
burjaadi keeles tähendab "painduv vibu."

Koostis: mustsõstralehed, angervaks, kibuvitsamarjad, 
soopihl, lagritsajuured, metsosi, pohlalehed. 

30 filter-pakikest 
500025 

6,33 €

LYMPHOSAN J COMFORT
Kollageeni hüdrolüsaadi, kiudainete ja 
taimeekstraktidega toidulisand
Toode sisaldab taimset sorbenti – pektiini, mis on kiudainete ja 
kollageenhüdrolüsaadi allikaks. Kollageen – struktuurne valk, mida 
leidub peamiselt sidekoes ja kõhres. Tootes ta on hüdrolüsaadi kujul, 
mis kergesti imendub organismi. Väärtuslik kibuvitsamarja ekstrakt 
sisaldab looduslikku C-vitamiini, mis soodustab kollageeni teket kõhre 
normaalseks funktsioneerimiseks. 

Koostis: kollageeni hüdrolüsaat (veiste), pektiin, guarkummi, 
kibuvitsa ekstrakt (Rosa majalis Herrm.), pajukoore ekstrakt 
(Salix alba).

90 g 
500019 
18,39 €
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PAINDUVAD LIIGESED

SYNCHROVITALS VI
Toode sisaldab kahe komponendi üldtuntud kooslust: glükoosamiini 
hüdrokloriid ja kondroitiinsulfaat. Nende toime on täiustatud üle 
maailma tuntud valge paju koore, angervaksa ja kibuvitsa taimsete 
ekstraktidega. Vitamiin C soodustab kollageeni teket normaalse kõhre 
moodustumise jaoks. 

Koostis (hommikune kompleks): glükoosamiinhüdrokloriid (saadud koorikloomadest), valge 
paju koore ekstrakt, kondroitiinsulfaat, hüdroksüülpropüülmetüültselluloos.
Koostis (õhtune kompleks): glükoosamiinhüdrokloriid (saadud koorikloomadest), angervaksa 
ekstrakt, kondroitiinsulfaat, hüdroksüülpropüülmetüültselluloos, kibuvitsa marjade ekstrakt, 
värvained: titaandioksiid (E171), klorofüllide ja klorofülliinide vasekompleksid (E141). 

60 kapslit 
500065 

14,94 €

ÄRGE NÕUSTUGE PIIRANGUTEGA! 
MEIL ON KÕIK OLEMAS TEIE 

LIIGUTUSTE VABADUSE JAOKS!
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Alexey Shabunya
Euroopa meister, maailma meistrivõistluste 
hõbemedal, Valgevene Vabariigi kaheksakordne 
absoluutne meister kulturismis.

Roman Gryshchenko
Suure Karika füüsiliselt kõige tugevam inimene  endine tsempion 
Venemaal (2013), SRÜ kõige parema füsilise ettevalmistusega inimese 
nimelise Suure Karika pronksmedali võitja, kes on klubi CrossFit 
BERLOGA kaasomanik(2017) kõige füüsiliselt ettevalmistatud sportlane.
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ON SOOVITATUD PROFESSIONAALIDE 
POOLT SIBERI SÜDAMEST

Oleg Chen
Brändi ambrassador Siberian Super Natural Sport on toitumiskava Siberi südamest, 
kolmekordne maailmameistrivõistluste meister (2011, 2013, 2015), kahekordne 
Euroopa meister (2013, 2014), Euroopa endine tsempion (2017), Venemaa teeneline 
meistrtersportlane tõstmises Venemaa meister raskejõstikus.
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DOUBLE-PHASE HI-GRADE PROTEIN  
STRAWBERRY / BILBERRY
Multikomponendiline  valgu kokteil mustika- või maasikamahlaga 
on valkude  koostise kiire (vadakuvalgu isolaat) ja aeglane 
(kaseiin) optimaalne. imendumine. Kokteil sisaldab ka hargnenud 
ahelaga aminohappeid (BCAA). Valk aitab suurendada 
lihasmassi ja säilitada luud normaalses olekus.
Toodet on mugav transportida: Võtke mugav kotike kaasa 
jalutamisele,  et  täiendada päevast ratsiooni!

Koostis: piimavalgu kontsentraat (89%), vadakuvalgu isolaat (4%), looduslik 
lõhnaaine (3%), L-karnitiin (2%), maasika pulber (0,3%) / mustikapulber (0,45%), 
sidrunhape, stevioglükosiidid (magusaine), tsüanokobalamiin.

375 g (15 x 25 g) 
500447/500448 27,95 €

SIBERIAN  
SUPER NATURAL SPORT
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WHEY SILVER ICE PRO
Üks portsjon sisaldab 24 grammi vadakuvalku, millest 7,5 
grammi on kõrge kvaliteediga BCAA-d. 
Valk aitab suurendada lihasmassi ja säilitada luud normaalses 
olekus.
Toodet on mugav transportida: Võtke mugav kotike kaasa 
jalutamisele,  et  täiendada päevast ratsiooni ! 
0% lõhnasi ja paksendajad, säilitusained, täiteained, taimne 
valk.

Koostis: vadakuvalgu isolaat (80,2%), piimavalgu kontsentraat (7%), väga puhastatud 
kakaopulber (6%), kanepi seemnekestade pulber (3%), L-leutsiin (1,7%), L-isoleutsiin 
0,9%), L-valiin (0,9%), stevioolglükosiidid (magusaine), soja letsitiin (emulgaator).

450 g (15 x 30 g) 
500366 46,59 €

MULTICOMPONENT  
HI-GRADE PROTEIN 
Mitmekomponentne valk koosneb kõrge kvaliteediga 
proteiinidest, millel on erinevad assimilatsiooniajad: valgu 
hüdrolüsaat ja aminohapped (BCAA), vadakuvalk ja kaseiin. Toode 
sisaldab spordilembeliste inimeste hulgas kõige populaarsemaid 
komponente, mis suurendavad energia potentsiaali, tänu sellele, 
valk sobib mitte ainult professionaalsetele sportlastele, vaid ka 
algajatele. See aitab suurendada lihasmassi ja hoida luustik heas 
seisukorras. 
0% lõhnaaineidja paksendajad, täiteained, taimsed valku.

Koostis: (4%), vadakuvalgu isolaat (4%), L-leutsiin (2%), L-isoleutsiin (1%), piimavalgu 
kontsentraat (80,3%), kakaopulber (7,5%), vadakuvalgu hüdrolüsaat (4% ), L-valiin 
(1%), stevioolglükosiidid (magusaine), soja letsitiin (emulgaator).

450 g (15 x 30 g) 
500466   27,95 €

FAST RECHARGE CREATINE
Kreatiini toodetakse inimkehas ja seda saab kasutada sportlaste 
ja aktiivsete eluviiside kaitsjate toidulisandina. Pool pakendit 
sisaldab 2,5 g kreatiini monohüdraati. Segage 1 portsjon oma 
lemmikmahla, valgu kokteiliga või veega. Toodet on mugav 
transportida: Võtke mugav kotike kaasa jalutamisele,  et  
täiendada päevast ratsiooni!

Koostis: kreatiini monohüdraat.

200 g (40 x 5 g) 
500370   10,89 €
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SIBERIAN  
SUPER NATURAL SPORT

MEGA ESSENTIALS
13-vitamiini ja 8 mineraali segu annab kehale 
väärtuslikke toitaineid, eriti füüsilise koormuse 
ajal. Toode sisaldab A, E ja C vitamiine. Riboflaviin 
(B2-vitamiin) aitab vähendada väsimust ja nõrkust 
viitamiini B6 ja B12, aga ka pantoteenhapet - 
energia normaalseks metabolismiks. Mangaan, 
kaltsium ja D-vitamiin aitavad säilitada luude  
normaalset seisukorda. Vask ja jood aitavad kaasa 
närvisüsteemi normaalsele funktsioneerimisele, 
raud toetab kiiret taastumist, seleen toetab 
immuunsüsteemi normaalset funktsiooneerimist, 
tsink toetab süsivesikute normaalset  
ainevahetust ja magneesium toetab normaalset 
lihasfunktsioonile. Vitamiinide ja mineraalide segu 
muudab spordi tõeliseks puhkuseks!
Võtke 1 tablett koos toiduga üks kord päevas. 
Kasutamise kestus - 1-2 kuud ja kuurid 2-3 korda 
aastas.

Koostis: kaltsiumkarbonaat, magneesiumtsitraat, täiteaine: 
mikrokristalne tselluloos, vitamiinid C, A, D3, E, K1, B1, B2, B6, 
B12, nikotiinamiid, foolhape, pantoteenhape, biotiin, tsinksulfaat, 
vasksulfaat, kaaliumjodiid, raua laktaat, mangaansulfaat, naa-
triumseleniit, polüvinüülalkohol (tableti katmine), polüetüleen-
glükool (paakumisvastane aine), titaandioksiid (värvaine), talk 
(adhesioonivastane), raudoksiidid ja hüdroksiidid (värvained).

120 kapslit
500284  14,77 €
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BCAA COMPLEX 
See toitevsegu intensiivseks  treeninguks   sisaldab 
kolme liiki erinevat asendamatut aminohapet, mida 
keha ei suuda iseseisvalt sünteesida.
Leutsiini, isoleutsiini ja valiini päevane annus 
suhtega 2: 1: 1 sisaldab peaaegu 5 g aminohapet.

Koostis: L-leutsiin, L-isoleutsiin, L-valiin, mikrokristalne tsellu-
loos, polüvinüülalkohol (koorega aine), söödavate rasvhapete 
magneesiumisoolad (liimivastane), polüetüleenglükool (koorega 
aine), talk (adhesiivne).

120 kapslit
500277  14,34 €

L-CARNITINE
Kaks kapslit sisaldavad 726 mg puhast L-karnitiini. 
See toode on suurepärane valik sportlastele ja 
fitnessi harrastajatele.

Koostis: L-karnitiin, L-tartraat, kapsel: želatiin,  värvaine on titani 
dioksiid

120 kapslit
500285   14,12 €
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KEHAHOOLDUS
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FIGUURI RELJEFI 
PARANDAMISE 
PROGRAMM
OLEME VEENDUNUD, ET HARMOONIAT 
SÄILITADA SAAB AINULT INTEGREERITUD 
LÄHENEMISVIISIGA.

Kauni keha kohustuslikud komponendid on 
füüsiline aktiivsus, õige toitumine ja looduslikud 
ained, mis normaliseerivad ainevahetust.

Body Compliment see on ideaalselt kostatud 
sihipärase suunitlusega toidulisandite programm, 
mis tegeleb ülekaalu ja ebaühtlase naha ja 
täiendavate sentimeetride probleemidega.

Body Compliment aitab saavutada soovitud 
tulemusi keha modelleerimisel!
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BODY COMPLIMENT
BODY COMPLIMENT 
ILUSA KEHA VALEM:
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KEHAVORMIMISE ÕLI 
Kayenni  ja brasiilia piparde toimeainete  
kompleks kiirendab metabolismi, parandades 
kudede ainevahetust ja vereringet. Regulaarne 
õli kasutamine vähendab nahal olevaid 
ilmseid karedusi, muutes naha elastseks ja 
pinguldatuks. 

Aktiivne koostis: kastoorõli, kookose õli, makadaamia 
pähkli õli, abrikoosi-, mandli-, käharpiparmündi õlid, punase 
pipra eeterlik õli, brasiilia pipra ekstrakt, lavendli eeterlik 
õli, muskaatsalvei õli, rosmariini lehtede ekstrakt, geraaniu-
mi, kadaka, rosmariini õlid.

150 ml 
403035  13,56 €

TSELLULIIDIVASTANE KONSENTRAAT 
Molekulaarne X50 Silhouette kompleks, mis 
põhineb orgaanilistel hapetel ja  coccoloba 
ekstraktil, vähendab tõhusalt nahaaluse 
rasvkoe uute rasvarakkude  sünteesi, eriti  
liigse rasvatekke tsoonis, mis moodustabki 
iseloomuliku kareduse. Kontsentraadi 
regulaarne kasutamine parandab ainevahetust 
kudedes, optimeerides keha kontuure, taastab 
naha elastsust ja pärsib tselluliidi ilminguid.

Aktiivne koostis: X50 Silhouette, roosa pipra ekstrakt, 
kofeiin, PP vitamiin, vanillieeter, piparmündi eeterlik õli, 
hobukastani, rosmariini, ruskuse, luuderohu, leedriõite 
ekstraktid, aniisi ja bergamoti õlid. 

100 ml 
403031  16,44 €
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Ei sisalda fluori, laurüüli, 
PEG, parabeene, jämedaid 
abrasiivseid komponente, 
säilitusaineid, sünteetilisi 
lõhna- ja värvaineid. Ei ole 
testitud loomadel.

SUUÕÕNE HOOLDUS
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SIBERIAN PROPOLIS
Ekstra rich taimne hambapasta
Looduslik suuhooldus
Looduslik hambapasta sisaldab taruvaigu 
naturaalset emulsiooni, Siberi hindamatute 
taimede eetrlikke õlisid ja ekstrakte.

75 ml 
403380  6,33 €

SIBERIAN ROSE HIPS
Ekstra rich taimne hambapasta
Naturaalne taastamine ja uuenemine
Hambapasta sisaldab punase savi looduslikke 
mineraale ja eeterlikke õlisid: kibuvitsa, kadaka, 
salvei, kummeli ja astelpaju.

75 ml 
403379  6,33 €

ELBESHEN
Värskendav suuloputusvesi
Suu igapäevane hooldus muutus veelgi 
tõhusamaks! "Siberi palsamite kollektsioon" 
pakub värske hingeõhu uut valemit. Siberi 
lehise ja piparmündi ekstraktid, salvei, lagrits, 
samuti vooljas konnatatar ja baikali kalott – neil 
on profilaktilisi  omadusi, mis aitavad säilitada 
suuhügieeni ja  värskendavad meeldivalt 
hingeõhku! 

Aktiivne koostis: klorofülliit (eukalüpti lehtede ekstrakt), 
siberi lehise ekstrakt, eukalüptiõli, piparmünt, salvei, 
lagrits, vooljas konnatatar, baikali tihashein, kummel, 
teepuuõli.

250 ml 
401915 6,56 €
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SIBERI ENDEEMILISTE TAIMEDE AKTIIVSE TOIME 
TULEMUSLIK TÕENDAMINE.

BIOLOOGILISELT AKTIIVNE KOSMEETIKA:
• Kontsentreeritud jõud
• Suunatud tegevus
• Kiire visuaalne efekt

ENDEEMILINE MÕJU
• Suurendab kosmeetikatoodete toimeainete mõju. 
• Tagab antioksüdantse kaitse, parandab naha kaitseomadusi.
• Edendab regenereerimist, suurendades naharakkude ellujäämist, 

pikendades rakude noorust.

ENDEEMILINE TEHNOLOOGIA
Erinevalt tavapärastest ekstraheerimismeetoditest võimaldab Eutectys'i 
revolutsiooniline tehnoloogia säilitada kõrge bioaktiivsusega endeemide 
„elusat” mahla, mis võimaldab taimedest peaaegu täielikult kätte saada 
kasulikke aineid. 

HERBIDE ENDESSENCE
ENDESSENCEi kompleks põhineb viie endeemilise Siberi maitsetaimede 
varal:
• Baikali kollektsioon  on adaptogeensed, antioksüdandid, vananemisvasta-

sed omadused.
• Levzeya (marali juur)  on toonik, stimuleeriv, adaptogeenne toime.
• Sagan-Dailia  on tuntud oma antioksüdansete ja antiseptiliste omaduste 

poolest, aitab parandada rakkude metabolismi.
• Eleutherococc on tuntud oma stimuleeriva, toonilise ja adaptogeense toi-

me tõttu.
• Rhodiola (kuldjuur) - puhastab rakke toksiinidest ja jääkidest, normalisee-

rib ainevahetust, tugevdab immuunsüsteemi.
Ühendades bioaktiivse endeemiliste taimede* ja revolutsioonilise ekstra-
heerimise tehnoloogia  saavutasime väga tõhusa ENDESSENCE'i kompleksi.

* Endeemiliaed taimed ehk endeemid on taimed, mis kasvavad ainult teatavas piirkonnas  
(antud juhul – Siberis).
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ENDESSENCE

SAMETINE VALEM PÕHINEVAD  
LOODUSLIKEL ÕLIDEL

Aktiivne koostis: astelpaju ja ehhiumiseemne õlid, kaera ja linaseemnete ekstraktid, ENDESSENCE - endeemsete Siberi taimede 
essentsid (sagan-daili ekstrakt, kuldjuur, marali juur, punane rodiola, baikali tihashein).

NOORENDAV 
NÄOPUHASTUSGEEL
Leebe koostisega valem 
haruldaste looduslike 
õlide baasil. Õrna taimse 
geeli valem, mis põhineb 
10 looduslikul ekstraktil 
ja õlil,  puhastab sügavalt, 
normaliseerib, toonib ja 
koorib nahka õrnalt seda 
kuivatamata.  Eemaldab 
tõhusalt meigi ja liigse rasu, 
soodustab naha uuenemist ja 
nooremist. 
300 ml 
409252 7,20 €

NOORENDAV 
SILMAKREEM
Muuda oma silmalaud 
elastseks võimsa 
vananemisvastase 
valemi abil, mis põhineb 
endeemilistel Siberi 
taimedel, väärtuslikel 
mineraalidel ja taimeõlidel. 
Sametlise tekstuuriga 
kreem niisutab sügavalt ja 
pinguldab mimika kortse, 
andes nahale nooruse ja 
sära. 
15 ml 
409254  6,00 €

NOORENDAV 
NÄOKREEM
 Leebe koostisega valem 
haruldaste looduslike õlide 
baasil. Selle efektiivse 
toitva kreemi aluseks on 
endeemilised Siberi taimed, 
võimsad looduslikud 
antioksüdandid ja haruldased 
looduslikud õlid. Intensiivne 
noorendav valem kõrvaldab 
kõik märgid väsimusest 
ja dehüdratsioonist, aitab 
kortsude tasandamisel 
taastada naha sära ja 
elastsust. 
75 ml 
409253 8,40 €
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VARSTI MÜÜGIS

VOLÜÜMIANDEV ŠAMPOON
Naturaalne taimne šampoon 
nõrkadele juustele  puhastab õrnalt 
juukseid, aitab kõrvaldada rasu  aitab 
kaasa pikaajalise juuste kohevusele. 
Nüüd on juuksed paksemad ja 
ilusamad!

250 ml 
409257  7,20 €

VOLÜÜMI ANDEV 
JUUKSEPALSAM
Kompositsioonis sisalduvad Siberi 
taimede ekstraktid loovad õrna 
loodusliku valemi, mis annab juustele 
tugevuse, annab neile kohevusti ja 
loodusliku sära.

250 ml 
409258  7,20 €

Aktiivne koostis:  vitamiin PP, Siberi elupuuõli, piparmünt, sidruni ja laia eeterlikud õlid, ENDESSENCE - endeemsete Siberi taimede 
essentsid (Sagan-dayly ekstraktid, Eleutherococc, punane juur, kuldjuur, Baikali kollektsioon).
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AKTIIVSE TOIMEGA  
TAIMSED PALSAMID
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EKSTRA RIKKALIK MASSAAŽIPALSAM 
Aromaatne palsam kergendab ebamugavustunnet kehas, leevendab  
peale füüsilist koormust ja raskuste tõstmist tekkinud väsimust. Rikkalik 
taimeekstraktide kompleks ja nuluõli määravad toote toime laia spektri. 
aroomiteraapiline, soojendav ja toniseeriv. 

Aktiivne koostis: nuluõli, kampriõli, eukalüpti eeterlikõli, 
männivaik; naistepuna, liivatee, kasekäsna, tammekoo-
re, pojengi, paiselehe, nõgese, humala, kahelehelise 
bergeenia, kink-ogamaltsa, valgemesika, hiina heinputke 
ja marani ekstraktid. 

250 ml 
401806 
8,28 €

MEDESSE
TAASTAV GEEL 
Tõhus puhaste taimede ja eeterlike õlide, siberi taruvaigu, 
õietolmu ja mesilaspiima kombinatsioon rahustab ja aitab taastada 
kahjustatud nahka pärast kokkupuudet päikese, tuule, külma ja 
putukahammustustega. 

Aktiivne koostis: päevalilleseemne õli, kastoorõli, 
meevaha, oliivõli, seesamiseemne õli, lavendli eeterlikõli, 
nuluvaik, nulu eeterlik õli, eukalüpti eeterlik õli, mesi-
laspiima ekstrakt, amarandiekstrakt, mesilase õietolmu 
ekstrakt, mee-ekstrakt, rosmariini lehtede ekstrakt, sandli 
eeterlik õli, tokoferool.

30 ml 
401802 
6,33 €

UYAN NOMO
Naturaalne rahustav ja leevendav kreem liigestele
Sisaldab eeterlike õlide, taimeekstraktide ja looduslike taastavate 
vahendite rikkalikku kokteili. Orgaaniline väävel ja kondroitiin 
kiirendavad naha ainevahetusprotsesse, õlidega taimeekstraktid 
rahustavad ja tekitavad heaolutunde. 

Aktiivne koostis: nuluvaik, kondroitiin, orgaaniline väävel, 
varemerohu  ja soopihla ekstraktid, papaiin, eeterlike õlide 
kompleks (eukalüpt, nulg, rosmariin, viiruk, nelk).

100 ml 
402579  
5,98 €

UDHEN OY
Peanahka toniseeriv losjoon 
Losjoon on mõeldud peanaha hooldamiseks. Eeterlikud õlid toote koostises 
on rahustava toimega, taimeekstraktid aitavad kõrvaldada peanahalt 
liigse ketenduse. Losjooni aktiivsetel koostisosadel on positiivne mõju ka 
juuksejuurtele, muutes need tugevamaks.

Aktiivne koostis: naistepuna, kummeli, takja, musta leedri, tatra, 
aaloe, kofeiini ekstraktid.

250 ml 
401805  
8,28 €
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MEESTELE
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GHESER
Puhastusgeel ürtidest 
See eriti hästi vahutav palsam on spetsiaalselt loodud meestele. Vahend  
puhastab õrnalt nahka, eemaldades liigse rasu ja taandades väiksemad 
naha puudused. Kõigest mõne minuti möödudes  nahk muutub ideaalselt 
matiks, puhtaks ja värskeks.

Aktiivne koostis: humala ja angeelika ekstraktid, teelehe ja 
liivatee ekstraktid; männi, salvei ja vetiveri eeterlikud õlid.

80 ml  
402145  
9,20 €

LIMITED!

GHESER
Rahustav after-shave palsam 
Kerge,  niisutav, naturaalse niisutaja konjak-mannaaniga, bisaboloomiga, 
inuliinikompleksi, seedriõli ja taimsete ekstraktidega hooldusvahend 
nahale habemeajamisjärgseks kasutamiseks. Kindlustab efektiivse 
värskendava hoolduse. Annab nahale värske ja hoolitsetud välimuse.

Aktiivne koostis: seedri-, metsa- ja fistaatsiapähklite õlid, 
ingveri ekstrakt, rosmariini, salvei ja vetiveri ekstraktid.

100 ml 
402086 
12,08 €

GHESER
Ultra comfort habemeajamisgeel
Geeli pehme koostis tagab raseerimisel terade kerge libisemise ja 
muudab habemeajamise mugavaks. Aktiivsed koostisosad soodustavad 
karvade ja naha pehmenemist, ei pingulda nahka.  Geel ei ärrita, säilitab 
naha vedelikutasakaalu.

Aktiivne koostis: teelehe ja kitseherne ekstraktid; salvei, 
piparmündi, kadaka ja vetiveri eeterlikud õlid.

100 ml 
402087 
12,08 €
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BAYALIG
Luksuslik palsam värvitud ja kuivadele juustele
Juuksehooldusvahendite sarja tooted toitvate ainetega, mis niisutavad 
ja toidavad värvitud juukseid, taastavad juuksestruktuuri kaitsva kihi, 
mis on rikutud keemiliste juuksevärvide, kuumtöötlemise, sagedase 
pesemise ja ereda päikesevalguse poolt.
Palsam lihtsustab juuste kammimist, vähendab nende murdumist ja 
suurendab läiget. Taimeekstraktide kompleks aitab kaasa juuste värvi 
säilitamisele, muutes nad tugevamaks ja läikivamaks. 

Aktiivne koostis: kibuvitsa õli, aaloe ekstrakt, takja ja 
kummeli ekstraktid.

250 ml 
401780 
9,20 €

BAYALIG
Õrn šampoon värvitud ja kuivadele juustele 
Puhastab õrnalt juukseid ja peanahka. Takja, kummeli ja pärnaõite 
ekstraktide kompleks soodustab juuste taastumist, tugevdades nende 
struktuuri. Amarandi ja aaloe proteiinid küllastavad juukseid, muutes 
need tugevamaks ja läikivamaks.

Aktiivne koostis: Takja ja aaloe ekstraktid, kummeli ja 
pärna ekstraktid, elupuuõli.

250 ml 
401837 
9,20 €

BAYALIG
Niisutav mask värvitud ja kuivadele juustele 
Fosfolipiididega juuksemask kindlustab värvitud juustele kolmekordse 
hoolduse: toidab, küllastab niiskusega, kontrollib sõnakuulmatuid juukseid. 
Aaloe vera ja D-pantenool niisutavad juukseid ja tasandades  juuksekarva 
välispinda suurendavad juuste elastsust ja vähendavad nende murdumist. 
Apelsinikoore eeterlik õli ja elupuuõli  annavad juustele loomuliku läike, aga 
pärnaõite ekstrakt aitab värvi säilitada.

Aktiivne koostis: Kibuvitsa õli, kummeli ja takja ekstraktid, 
aaloe vera.

200 ml 
402882 
11,04 €
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EDI SHEDI
Naturaalne taaselustav juuksepalsam 
Niisutab juukseid, andes neile loomuliku läike ja sära. Tänu koostisele, 
mis on rikastatud taimsete ekstraktidega, tugevnevad juuksejuured,  
stimuleeritakse karvanääpsude ainevahetust. Täisväärtuslik toitmine 
kiirendab säravate, siledate ja tugevate juuste kasvu. Takja ekstrakt 
suurendab juuste elastsust, vähendades nende kadu murdumise 
tulemusena. Looduslikud õlid soodustavad juuste läiget.

Aktiivne koostis: takja ja ingveri ekstraktid, jaanikauna 
ekstrakt, salvei, aniisi ja lavendli eeterlikud õlid.

250 ml 
401823 
9,20 €

EDI SHEDI
Naturaalne taaselustav šampoon 
Spetsiaalne komponent – keratiini hüdrolüsaat aktiveerib juuste 
kasvuprotsessi, tugevdab neid ja vähendab murdumist. D-pantenool 
ja inuliin niisutavad juukseid, muutes nad elastsemaks. PP vitamiin, 
takja ja ingveri ekstraktid normaliseerivad juuksefolliikulte toimimise ja 
aktiveerivad peanaha mikrotsirkulatsiooni. Eeterlikud õlid rahustavad 
sügeluse, vähendavad ketendust ja suurendavad läiget.

Aktiivne koostis: takja ekstrakt, salvei õli, ingveri juure 
ekstrakt ja piparmündi õli.

250 ml 
401821 
9,20 €

EMEI
Healthy scalp taimne šampoon 
L-arginiiniga šampoon tugevdab juukseid, ennetades juuste 
väljalangemist. Naistepuna ja kalmuse ekstraktid avaldavad antiseptilist, 
värskendavat, toniseerivat ja tugevdavat toimet, normaliseerivad 
rasunäärmete tegevust, muudavad juuksed loomulikult läikivaks.

Aktiivne koostis: L-arginiin, kadakamarjade eeterlik õli, 
kalmus, naistepuna, nõges.

250 ml 
401820 
9,20 €

EMEI
Healthy scapl taimne seerum 
Küllastatud seerum tegeleb kõõma tekkimise põhjuste likvideerimisega. 
Taimeekstraktid ja looduslikud õlid avaldavad antiseptilist ja toniseerivat 
mõju, kaotavad sügelustunde, leevendavad naha ketendamist ja 
soodustavad juuste tugevnemist.

Aktiivne koostis: manukaõli, naistepuna ekstrakt, eukalüpti 
eetrlik õli.

100 ml 
402814  
6,90 €

LIMITED!

LIMITED!
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SIBERI NULG
Abies sibirica
See kõrge igihaljas puu on kuulus oma vaigu poolest. Erinevalt 
männist või seedrist on siberi nulu tüvel väga õhuke, pehme ja 
sile koor hulgaliste väikeste mügarikega. Põliselanikud avasid 
need mügarikud noaga ja, olles kogunud sealt välja voolavat 
vaiku, kasutasid seda haavade parandamiseks.

SIBERI KADAKAS
Juniperus sibirica
Sajandite vältel teadsid Siberi elanikud eeterlike õlide poolest 
rikka kadaka antibakteriaalseid ja seenevastaseid omadusi. Nad 
valmistasid noortest okstest keedust ja pesid sellega tünne, mida 
kasutasid toiduainete säilitamiseks pika talve vältel.

LODJAPUU
Viburnum opulus
Lodjapuu marjad on väga hapud ja enamikes maades, kus 
see puu kasvab, loetakse neid mittesöödavateks. Kuid kuna 
Siberi toiduressursid on piiratud, siis kohalikud elanikd õppisid 
neid marju töötlema. Muuhulgas neid kasutatakse siberi 
traditsiooniliste pirukate täidisena.

SIBERI JÕHVIKAS
Vaccinium oxycoccus
Metsikult kasvavas siberi jõhvikas on suur hulk antioksüdante. 
Neil marjadel on mitte ainult teine koostis, vaid nad erinevad 
täielikult oma ameerika "kolleegidest" ka välimuse poolest: 
nad on väiksemad ja paksemad, tunduvalt intensiivsema 
aroomiga, maitse poolest hapud, mitte magusad.

PAISELEHT
Tussilago farfara
Sellel taimel on omapärane rahvakeelne nimetus "ema–ja- 
võõrasema". Seda sellepärast, et lehtede pealmine pool on sile 
ja külm, samas alumine, vastaspool on sametine ja soe.

SIBERI TALIHALI
Chimáphila umbellata
Tõlgituna mitmetest keeltest erinevates riikides on selle 
väikese metsataime nimetus "talvearmastaja". Põhjuseks on 
asjaolu, et talihali on üks vähestest igihaljastest rohutaimedest 
põhjamaa metsades, sealhulgas Siberis.

SIBERI TAIMEDE MAAILM
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AMUURI KORGIPUU
Phellodendron amurense
Kõrvuti ginko bilobaga on amuuri korgipuu reliktne taim – see 
tähendab, et ta oli olemas Maal juba enne jääaja algust. Selle 
puu koort hinnatakse väga traditsioonilises hiina meditsiinis ja 
kasutatakse erineva sihipäraga vahendina.

SIBERI PÕDRAKANEP (IVAN-TŠAI)
Chamerion angustifolium
Seda taime tunnevad siberlased ammustest aegades. 
Põdrakanepi lehed fermenteeruvad (käärituvad) kergesti 
samuti nagu tavalise tee lehed, tänu millele neid saab 
kasutada tavalise tee suurepärase asendajana.

SOOJUMIKAS
Saussurea pygmea
See taim on tüüpiline "mägilane" – tavaliselt kasvab ta kõrgel 
mägedes liustike piiril. Et pääseda halastamatu päikese käest, 
on soojumikas arendanud välja mõned spetsiifilised omadused: 
tema varred on kaetud kohevate karvakestega, aga juured on 
tihedasti läbi põimunud, moodustades poolkera taolise tiheda 
massi  (kohalikud elanikud kutsuvad seda nõiarõngasteks).

SIBERI LINA
Linum usitatissimum
Siberi elanikud kasutasid kombekohaselt lina kiudu  kallima 
materjali- puuvilla asemel. Seemnetest, mis jäid järgi peale 
lina töötlemist, hakati aegade jooksul tootma õli ja kasutama 
seda toiduks. Teadlased avastasid linaõli  kasuliku toime 
südame-veresoonkonnale alles XX sajandi lõpus.

HARILIK LAKKLEHT
Orthilia secunda
Rahva hulgas kutsutakse seda väikest igihaljast taime naiste 
metsarohuks. See tuleneb asjaolust, et harilikku lakklehte 
kasutatakse kombekohaselt naiste viljatuse ravis.

ARNIKA
Arnica montana
Arnika on üks võimsamaid südame-veresoonkonna taimi 
planeedil. Kuid teda hankida polegi nii lihtne – nimelt eelistab 
ta alpiaasasid ja kasvab kõrgel mägedes, kuni  2700 meetri 
kõrgusel, mis tunduvalt raskendab varumisprotsessi. 

Siberi taimed, seened, maitseained ja marjad,  
mida me kasutame meie toodetes
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TUNGALAG
Anti-age nahatoonik
Aminohapete ja õlidega 
vananemisvastane  niisutav toonik niisutab 
ideaalselt nahka, soodustades selle uuenemist. 
Taimsed õlid toidavad nahka, muutes naha palju 
elastsemaks ja pringimaks.

Aktiivne koostis: aminohapete kompleks, shea õli, 
virsiku, mandli ja kanepi  õli, kuslapuu, sõstra ja kibuvitsa 
ekstraktid.

250 ML 
401808 8,97 €

TUNGALAG
Värskendav ja niisutav toonik 
Niisutav toonik  täiendab suurepäraselt  
puhastuspiima ja koorija kasutamist. 
Metsmaasika, pihlaka, põldmarja ja kirsi 
ekstraktid parandavad rakuhingamist, 
küllastavad  nahka mikroelementide ja 
vitamiinidega. Kummelil on pehmendav ja 
rahustav toime kuivale ja tundlikule nahale.

Aktiivne koostis: uurea, kummeli ekstrakt, aedmaasika, 
põldmarja ja pihlaka ekstraktid. 

250 ml 
401830 8,05 €

NÄOHOOLDUS
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NUUR
Puhastusgeel ürtidest 
Puhastab hoolikalt näo nahka, eemaldades 
delikaatselt kosmeetika ja mustuse. Silma 
sattudes ei tekita ärritust, pehmendab ja 
rahustab nahka. Sobib kõikidele nahatüüpidele, 
eriti kombineeritud nahale.  

Aktiivne koostis: aaloe vera, jojoba graanulid, siberi 
marjade ekstraktid.

80 ml 
401831 8,05 €

BAARKHAD
Naaritsaõliga toitev kreem-mask näole 
Kreem-maskis sisalduv naaritsaõli toidab ja 
niisutab nahka efektiivselt, stimuleerides tema 
uuenemist, parandades näo jumet ja naha 
elastsust. Silub peened kortsud kaelal, silmade 
ja huulte ümbruses.  

Aktiivne koostis: naaritsaõli,  mesilasvaha,  astelpaju 
õli, melissi eeterlik õli,  jasmiini eeterlik õli.

100 ml 
400310 7,25 €
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KEHAHOOLDUS

DUHAAL AZA 
Ergutav massaažiõli 
Avastage tugeva toniseeriva mõjuga siberi eeterlike õlide ja piparmündi 
uskumatu soojus ja energia. Massaaž selle õliga parandab vereringet ja 
aitab jagu saada väsimusest.

Aktiivne koostis: sidrunheina ja piparmündi eeterlikud 
õlid, kuuse ja liivatee eeterlikud õlid, rohelise kohvi ja 
metspähkli õlid.

100 ml  
401832 
7,02 €

DUHAAL AZA 
Rahustav massaažiõli 
Oivaline sandli, kardemoni, geraaniumi ja eukalüpti segu mõjub 
organismile kasulikult, taastades jõu ja tugevdades immuunsust. Silub ja 
viimistleb nahka.

Aktiivne koostis: lavendli eeterlik õli, piparmündi ja sandli-
puu eeterlikud õlid, mesika ekstrakt, seesamiõli.

100 ml  
401834 
7,02 €

DUHAAL AZA 
Soojendav massaažiõli 
Massaaž soojendava õliga on üldise taastava toimega ja stimuleerib 
organismi vereringet. Aitab lihaspingete korral.

Aktiivne koostis: punase pipra ja vanilje õlid, ingveri ja 
kaneeli eeterlikud õlid, muskaatsalvei, vetiveri, mandariini 
eeterlikud õlid.

100 ml  
401833 
7,02 €
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TAIMNE VANANEMISVASTANE 
INTIIMHOOLDUSE DEO-GEEL
Vanusega seotud hormonaalsetest 
muudatustest võib nahk kaotada võime 
hoida niiskust, mille tulemusena võivad 
tekkida intiimpiirkonnas ebameeldivustunne, 
ebameeldiv lõhn, kuivus ja ärritus.  Puhastav 
geel on loodud siberi ürtidest ja taimedest, 
mis kingivad õrna puhastamise, kauem kestva 
niisutatuse ja värskustunde kogu päevaks.  
Sobib igapäevaseks kasutamiseks.

Aktiivsed komponendid: tregaloos, amarandi ekstrakt, 
kummeli ja saialille ekstraktid.

250 ml  
409619  
9,48 €

SHUUDER
Naturaalne intiimpesuseep 
Hoolikalt puhastab õrnu kehaosi, säilitades 
intiimpiirkondade limaskestade tõelise 
niisutatuse. Teepuu eeterlik õli, mis on 
koostises, soodustab naha mehaaniliste 
kahjustuste kiiret paranemist. Lavendli- ja 
piparmündiõli takistavad ebameeldiva lõhna 
teket. Seep annab meeldiva puhtuse- ja 
värskustunde terveks päevaks. 

Aktiivne koostis: teepuu eeterlik õli, lavendli eeterlik õli, 
piparmündi eeterlik õli.

250 ml  
401825  
9,00 €
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KÄTE JA JALGADE HOOLDUS

BAARKHAD
Taaselustav kätekreem 
Suurepäraste looduslike koostisosadega küllastatud kreem 
toidab ja kaitseb käte nahka ümbritseva keskkonna mõjude eest. 
Tänu asendamatute rasvhapete suurele kontsentratsioonile 
astelpaju õli pehmendab, soodustab naha loodusliku tasakaalu 
taastumist, andes talle tagasi sileduse ja pringi oleku. Allantoiin 
rahustab nahka, vähendab ärritust.

Aktiivne koostis: shea, rapsi, astelpaju ja seedri õlid, 
naaritsaõli.

75 ml 
404863 
7,02 €
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ENHERELGHE 
Lõhnavastane jalakreem 
Naturaalsetest koostisosadest desodorant jalgadele kaitseb kindlalt 
ebameeldiva lõhna tekkimise eest, normaliseerib higieritust ja jätab naha 
pikemaks ajaks kuivaks. Piparmündi, elupuu ja kuuseokka eeterlikud õlid 
jahutavad, annavad värskuse ja kerguse tunde. 

Aktiivne koostis: Tapiokitärklis, valge paju ekstrakt, 
lavendli eeterlikud õlid.

75 ml  
401797  
8,40 €

MULHEN
Jalgu jahutav geel 
Taimne krüogeel aitab leevendada väsimustunnet jäsemetes. Eeterlikke 
õlisid sisaldav geel on jahutava, rahustava ja jalalihaseid lõdvestava 
toimega. Vähendab kiiresti paistetust ja valutunnet. 

Aktiivne koostis: seesamiseemnete õli, hobukastani 
ekstrakt, musta leedripuu ekstrakt, piparmündi eeterlik õli, 
kofeiin, nelgi eeterlik õli, trihaloos, majoraani eeterlik õli, 
eukalüpti eeterlik õli, käokulla eeterlik õli.

75 ml  
401803  
6,79 €

GORKHON
Toniseeriv kreem täiuslikkudele jalgadele
Naturaalne kreem on loodud kiireks kergenduseks raskustunde puhul 
jalgades, aitab tekitada kergust ja mugavustunnet, niisutab efektiivselt. 
Talihali eeterlikul õlil on toniseeriv mõju ja bioflavonoid hesperidiinil on 
naha mikrokapillaaridele kasulik mõju. 

Aktiivne koostis: glütseriin, soja hüdrogeniseeritud polüg-
lütseriidid, talihaliõli, mentool.

75 ml  
401804  
7,36 €

LIMITED!
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SIBERIAN SPA
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SIBERIAN GINSENG
3 in 1: puhastus + koorija + mask 
Vahend ühendab nahahoolduse kolme 
peamist etappi: puhastust, koorimist 
ja sügavpuhastust. Tänu taimsetele 
koostisosadele vahend eemaldab õrnalt meigi 
ja mustuse, andes näonahale mugavustunde.

Aktiivne koostis:  siberi ženšenn, tamme koore, kadaka, 
nõmmeliivatee ja paiselehe ekstraktid.

75 ml 402585  5,04 €

HELLITAGE ENNAST – 
MUUTKE TAVALISED 
PROTSEDUURID 
TÕELISEKS SPAA-
RITUAALIKS!
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SIBERIAN SPA

WILD STRAWBERRY AND MINT 
Kreem kätele ja küüntele 
Aromaatne kreem, mis on rikastatud 
metsmaasikate ja piparmündi ekstraktidega, 
aitab siluda ja toita  käte nahka. Kreemis 
sisalduvad toimeained  aitavad küüsi hooldada,  
tugevdavad neid ja  ennetavad küünte 
murdumist. Kreem eritab kerget metsmaasika 
lõhna ja tänu kergele tekstuurile imendub 
silmapilkselt.

Aktiivne koostis: metsmaasika ja piparmündi ekstraktid, 
magusa apelsini ja greibi eeterlikud  õlid.

75 ml  
402587  
3,57 €

SIBERIAN GINSENG
Kreem kätele ja küüntele 
Tänu kergele  tekstuurile  imendub kreem 
koheselt, jätmata kleepuvat tunnet. Siberi 
ženšenni ja virginia kadaka eeterlikud õlid  
aitavad taastada ja siluda käte nahka. Keratiin, 
mis on kreemi koostises, aitab tugevdada 
küüsi.

Aktiivne koostis: Siberi ženšenni ekstrakt,  virginia kadaka, 
magusa apelsini, bergamoti, angelika ja ingveri eeterlikud 
õlid.

75 ml  
402588  
3,57 €
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WILD STRAWBERRY AND MINT 
Värskendav dušigeel 
Värske, aromaatne dušigeel põhineb  siberi ravimtaimede ekstraktidel, 
puhastab tõhusalt keha nahka  ja tõstab meeleolu. Piparmündi ekstrakt 
toote koostises toniseerib ideaalselt ja värskete metsmaasika  lehtede 
essents niisutab nahka ja täidab selle energia ja vitamiinidega.

Aktiivne koostis: metsmaasikate ja piparmündi ekstraktid, 
magusa apelsini eeterlik õli,  greibi eeterlik õli.

250 ml  
402417  
8,28 €

SIBERIAN GINSENG
Toniseeriv dušigeel 
Toniseeriv dušigeel koos siberi ženšenni  ja virgiinia kadaka kosutava 
aroomiga  puhastab õrnalt nahka ja ergutab keha. Toote valem on 
rikastatud looduslike niisutavate vahenditega, mis muudavad naha 
pehmeks ja sametiseks. 

Aktiivne koostis: siberi ženšenni (eleuterokokk) ekstrakt, 
virgiinia kadaka, magusa apelsini, bergamoti  ja ingveri 
eeterlikud õlid.

250 ml  
402416  
8,28 €

ARCTIC CRANBERRY
Vitamiinirikas dušigeel 
Luksuslik dušigeel koos siberi jõhvika ekstraktiga ja väärtuslike 
eeterlike õlidega puhastab keha nahka, jättes meeldiva metsmarjade 
lõhna. Aktiivsed koostisosad aitavad kaasa sügavniisutusele ja naha 
toitumisele, säilitades naha elastsuse ja ilu.

Aktiivne koostis: siberi jõhvika ekstrakt, virginia kadaka,  
magusa apelsini ja greibi eeterlikud  õlid.

250 ml  
402418  
8,28 €

LIMITED!
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SIBERI KIBUVITS
Kreem kätele ja küüntele 
Kreem koondas endasse siberi, bulgaaria ja prantsuse rooside parimad 
omadused: imepärane aroom ja suurepärane niisutusvõime. Kreemi 
komponendid kindlustavad antioksüdantse kaitse, siluvad ja toidavad 
käte nahka; keratiin tugevdab küüsi.

Aktiivne koostis: kibuvitsa, rosmariini ja prantsuse roosi 
ekstraktid, bulgaaria roosi õied ja õli.

75 ml  
403443 
3,57 €

SIBERI KIBUVITS
Multiaktiivne näokreem 
Harmoniseeriv kreem hooldab õrnalt näo- ja kaelapiirkonna nahka, 
toidab ja rikastab nahka. Kibuvitsaõli rikkalikud flavonoidid soodustavad 
naha taastumist. Rooside ekstraktid koos rooside eeterlike õlidega 
ühtlustavad naha jumet, annavad ehtsa sära ja õrna lillelõhna. 

Aktiivne koostis: kibuvitsa õli, roosivesi, bulgaaria roosi 
õli; ženšenni, rosmariini ja kuldjuure ekstraktid.

50 ml  
404113 
11,62 €

SIBERI KIBUVITS
Rikkalik näoõli
Sobib ideaalselt naha intensiivhoolduseks: toidab sügavuti  ja toniseerib, 
stimuleerib taastumisprotsesse, suurendab naha elastsust. Naturaalse 
taimse õli koostis, mis põhineb F vitamiinil, rahustab ja toidab nahka.  

Aktiivne koostis: kibuvitsa õli, bulgaaria roosi õli, metsiku 
rosmariini  ekstrakt.

15 ml  
404112 
11,62 €

SIBERI KIBUVITS
Sügava niisutusega Aromivaht 
Kerge aromaatne vaht on loodud spetsiaalselt igapäevaseks 
nahahoolduseks. Vahu toitev ja samal ajal delikaatne koostis on 
rikastatud võimsate taimsete antioksüdantidega, mis koosneb aaloe, 
roosi ja kuslapuu ekstraktidest. Roosi eeterlikud õlid  suurepäraselt 
niisutavad, parandavad naha jumet ja üldseisundit.

Aktiivne koostis: roosiõite ekstrakt, roosi eeterlik õli, 
kuslapuu ekstrakt, pruunvetikate ekstrakt, aaloe ekstrakt.

100 ml  
404111 
11,62 €

LIMITED!

82



SIBERIAN ROSE

SIBERI KIBUVITS
Tooniseeriv vesi
Ta sisaldab mõjuvaid taimeekstrakte ja 
eeterlikke õlisid, mis toidavad, tugevdavad 
ja õrnalt pinguldavad mis tahes naha tüüpi. 
Tundke, kuidas teie nahk muutub taas 
niisutatuks, elastseks ja saab särava nooruse!

Aktiivne koostis: kibuvitsa ekstrakt, lillevesi, bulgaaria 
roosi õli.

100 ml  
405597  8,11 €

SIBERI KIBUVITS
Sametiselt pehme puhastusvaht 
Aromaatne, taimsetest ekstraktidest 
pesemisvaht on  spetsiaalselt loodud tundliku 
naha hoolduseks. Puhastab õrnalt ja hoolikalt, 
toniseerib ja taastab naha, andes nahale 
värske ja särava välimuse.  

Aktiivne koostis: lillevesi, bulgaaria roosi õli, kibuvitsa 
ekstrakt. 

150 ml  
405598  13,79 €
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SULANDUGE  
LOODUSEGA 
HARMOONIAS
Kollektsioon loodi spetsiaalselt kehahoolduseks, 
kui on vaja taastada emotsionaalne tasakaal ja 
tugevus, rõhutada selle loomulikku ilu ja et näha 
välja täiuslik.
•  Tunnetage, et külastate luksuslikku spaad  

kodust lahkumata. 
•  Niisutus ja hoolus iga päevaselt
•  Peen aroom ja julged aroomikombinatsioonid
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SPA COLLECTION
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VARSTI MÜÜGIS
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Seeder & Õun

1. KÄTE- JA KEHA SEEP  
SEEDER & ÕUN
Hand & Body Wash Cedar & Apple
Kreemgeel maitsva õuna ja seedri lõhnaga kingib  hea meeleolu vara 
hommikul! Taimsete koostisosade pehme valem annab effektse taastumise 
ja naha täiusliku värskendamise, ilu ja tervisliku välimuse taastamise.

Aktiivne koostis:  šiavõi, pistaatsiapähkel ja seedar, õunamahl ja õunte eeterlik 
õli.

250 ml  
410021 
7,20 €

2. TAIMNE NIISUTAV KEHA PIIM  
SEEDER & ÕUN
Herbal Body Moisturizer Cedar & Apple
Niisutav õrna tekstuuriga piim imendub ideaalselt, pehmendab ja niisutab 
nahka, muutes selle siledaks. Õunamahl värskendab nahka, toonib 
ja parandab elastsust, väärtuslik seederõli toidab täiuslikult. Pärast 
manustamist kehal jääb õitsva seedri ja mahlaka õuna lõhn! 

Aktiivne koostis:  seedripuu ja sojaõli, õunamahl ja kirsside eeterlik õli.
250 ml  
410018 
7,80 €

3. SUHKRUNE KEHAKOORIJA  
SEEDER & ÕUN
Sugar body scrub Cedar & Apple 
Sujuv koorija suhkru- ja purustatud seedri pähklitega koorib nahka, annab 
neile pehmuse ja värskuse tunde! Suurepärane Shea-või ja pistaatsia 
pähklitel on niisutavad omadused, väärtuslik seederõli täiuslikult toidab 
ja täidab nahka vitamiinidega. Astelpajuõli kooria koostises on mõeldud 
neile, kes tahab pinguldatud ja säravat nahka, sest tooted astelpajuõliga 
stimuleerivad kollageeni moodustumist ja suurendab elastsust.

Aktiivne koostis:  suhkur, seedripähkli kest, seedri eeterlik õli, kirssi eeterlik õli, 
pistaatsiapähkel ja Shea võid.

100 ml  
410015 
7,20 €
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Maasikad & Roheline tee

SUHKRUNE KEHAKOORIJA 
MAASIKAD & ROHELINE TEE
Sugar body scrub Wild strawberry & Green tea
Õrn kooria, suhkru ja purustatud maasika 
luid, annab nahale maitsva pehmuse. Maasika 
sensuaalne aroom, millele on viidatud rohelise 
tee värskendavates märkmetes, muudab naha 
hoolduse peen rõõmu! Maasikateekstrakt toidab 
toite nahka ja annab sellele sära. Igapäevane 
hooldus looduslikel marjadel põhinevate toodete 
kasutamisel - võti oma naha täiuslikkuse 
tagamiseks!

Aktiivne koostis:  suhkur, purustatud maasika 
seemned, rohelise tee ekstraktid, maasikad ja 
vaarikad, Shea või ja pistaatsiapähklid.

100 ml  
410016 
7,20 €

1. KÄTE- JA KEHA SEEP  
MAASIKAD & ROHELINE TEE
Hand & Body Wash Wild strawberry & Green tea
Rohelise tee värskendava tekstuuriga, küpsetest maasikatest koosnev 
kreemgeel . Effektiivselt eemaldab mustuse, annab nahale sära ja muudab 
selle elastsemaks!

Aktiivne koostis:  pistaatsiapähkel ja šaa õlid, maasikas, roheline tee ja 
vaarikaekstraktid.

250 ml  
410022 
7,20 €

2. TAIMNE NIISUTAV KEHA PIIM  
MAASIKAD & ROHELINE TEE
Herbal Body Moisturizer Wild strawberry & Green tea
Muutke nahahooldus reaalseks raviks! Pehme tekstuuriga piim pehmendab 
ja toidab nahka, annab sensuaalsete maasikate ja värskendava rohelise tee 
aroomi. Toote südames on luksuslikud shea ja pistaatsiaõlid, rohelise tee 
lehtede toniseeriv ekstrakt, samuti maasika- ja vaarika ekstraktid, millel 
on suurepärased niisutavad ja toitvad omadused.

Aktiivne koostis:  maasika, rohelise tee ja vaarika ekstraktid. 
250 ml  
410019 
7,80 €
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VITAMAMA
ÕNNESÄRGIS SÜNDINUD
Tuginedes oma emaduse kogemustele ja 
uurides Siberi looduse rikkust, oleme välja 
töötanud brändi "Vitamama" – tugeva 
immuunsusega ja beebi õrna naha eest 
hoolitsemise tooted. Kõikide vahendite 
aluseks on looduslikud koostisosad ja autori 
retseptid. Siberian Health'i "Vitamama" on 
loodud selleks, et lapsed oleksid rõõmsad 
ja aktiivsed, ning nende vanemad kindlad ja 
õnnelikud!   

KÕIK PARIM LOODUSE POOLT – AKTIIVSE 
LAPSEPÕLVE JA VANEMATE ÕNNE HEAKS!
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TÄISVÄÄRTUSLIK HOOLITSUS BEEBI EEST 
ALATES ESIMESTEST ELUPÄEVADEST

MUGAV –  
ÜHE KÄEGA!

Seep, kreem ja 
palsam on pakitud 

mugavatesse 
dosaatoritega 
pudelitesse.

VITAMAMA BABY
Laste vanni koncentraat kummelivee baasil
Rõõmustage beebit aroomivanniga soojas 
vees! Ürtidepõhine palsam ei tekita vahtu ja 
hoolitseb õrnalt beebi naha eest. Saialill, ruse ja 
vereurmarohi värskendavad nahka ja soodus-
tavad ärrituse möödumist. Lavendli ja kummeli 
eeterlikud õlid rahustavad nahka ja häälesta-
vad lapse rahulikule unele.

Aktiivne koostis: saialill, kolmisruse, vereurmarohi, 
lavendli ja kummeli eeterlikud õlid. 

200 ml  
404241 7,38 €
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3+

Autori retseptide
 ALUSEKS ON 
KUMMELIVESI
(rooma kummeli õite 
destillaat), mis mõjub 

beebi nahale  
väga õrnalt.

H ÜPO ALLER GIL
I S

EDHÜ
PO

ALL

ERGILISED

VITAMAMA BABY
Laste vahuseep  Siberi 
männi ja kummeli veega
Õrn vahuseep kummeli- ja 
männivee baasil puhastab 
hoolikalt teie beebi õrna 
nahka, hoides seda pehmena 
ja niisutatuna. Kummeli ja 
lavendli õlid aitavad säilitada  
naha tervist, hoiavad ära 
kuivuse ja ärrituse. Tõeline 
loodus teeb imesid!

Aktiivne koostis: kummeli ja männi 
destillaadid, lavendli ja kummeli 
eeterlikud õlid. 

250 ml  
404242 7,99 €

VITAMAMA BABY
Laste kreem 
kummelivee baasil 
Pehme kreem beebi naha 
eest hoolitsemiseks alates 
esimestest elupäevadest. 
Pantenool aitab kaasa naha 
optimaalsele niisutamisele, 
tugevdades selle 
kaitsefunktsioone. Sinise 
kummeli ja lavendli eeterlikud 
õlid aitavad rahustada ärritust 
ja leevendada ketendust.

Aktiivne koostis: рanthenol, kum-
meli destillaat,  lavendli ja kummeli 
eeterlikud õlid. 

200 ml  
404240  7,38 €

KULDKALAKE
Toode aitab säilitada aju funktsio-
oni ja nägemist, kaltsiumi ja fosfo-
ri normaalset imendumist, samuti 
immuunsüsteemi nõuetekohast 
toimimist, mis on kasvava keha 
jaoks väga oluline. Originaalne 
mugav annus: Kapsli kuju, mis on 
želatiini kala kujul, tõstab meeleo-
lu ja kaitseb sisu oksüdeerimise 
eest.
3-aastastele lastele.

Koostis: linaseemneõli, rasvhapete 
etüülestri, mis koosneb kalaõlist, 
vitamiinidest E, A, D3, želatiinist.

75 g 
500126 10,08 €
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LOODUSLIKU ILU 
LABORATOORIUM

UUS TASE TEIE NAHA 
HOOLDUSES
Siberian Wellness bioloogiliselt aktiivne 
kosmeetika ühendas looduse, teaduse ja ilu ühises 
kontseptsioonis:

• bioloogiliselt aktiivsete ainete maksimaalne 
kontsentratsioon;

• ei sisalda parabeene, sulfaate ja ftalaate;

• komponentide efektiivsus on tõestatud kliiniliste 
uuringutega.
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EXPERALTA 
PLATINUM

COSMETELLECTUAL KREEM
Tänu oma kergele ja sametisele tekstuurile, see kreem 
imendub kiiresti ja sobib ideaalselt meigi alusena. 
Nutikas valem töötab dermi tasandil: DiamondSIRT® 
aitab nahka taastada seestpoolt, ja SWT-7 ™ (sannika 
ekstrakt) aitab siluda vertikaalseid ja horisontaalseid 
kortse - positiivne efekt on nähtav juba 7 päeva pärast. 
Altai taelseene ekstrakt on võimas antioksüdant, mis 
kaitseb nahka enneaegse vananemise eest.
Tulemus: elastne, plink ja tihedam nahk, mis on täis 
energiat ja looduslikku sära.

50 ml 406342/409843 27,24 €

COSMETELLECTUAL SERUM
Intellektuaalse seerumi uue 
põlvkonna valem on rikastatud 
Hyaluronic Filling Spheres 
(hüaluroonfunktsiooniga sfäärid), mis 
vähendab kortsude sügavust. Lehise 
taela ekstrakt ja kirssi õielehtede ning 
Siberi jõhvikate seemneõli ekstraktid 
annavad võimsa vananemisvastase 
ja antioksüdantse kaitse säravale ja 
nooruslikule nahale.

50 ml 409280 27,24 €
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411998 
toon 2 /  

keskmine

407583 
toon 1 / 
kerge

NIISUTAV TONISEERIV KREEMI  SPF 15
Sulamise tekstuuriga luksuslik hooldav kreem niisutab nahka ja 
loob nähtamatu katte, mis pehmelt tasandab näo tooni. Eriline 
valem 3 1:
1. Pehmendab peeneid kortse.
2. Aitab nahal naasta nooruslikku sära.
3. See kaitseb SPF-filtri tõttu UV-kiirguse kahjulike mõjude 
eest.
Kreemi regulaarne kasutamine aitab nahal taastuda, 
tugevdada ja pinguldada.

30 ml 21,96 €
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EXPERALTA 
PLATINUM

MUUTUMISE VALEM:

MICROCAPSLI  
SÜSTEEM X50
Toimeainete ülitäpne vedu naha 
rakkudesse. Igas mikrokapsli sees 
- toimeained (kasulik koormus) ja väl-
jastpoolt - signaalvalgud, mis kindlus-
tavad "oma-võõras" õige tuvastamise 
ja takistamatu sissetungi.

COLLOID 
PLATIIN
Suurendab kollageeni 
sünteesi ja parandab naha 
elastsust (teie eelised: kiire 
toime ja pikaajaline mõju).

Kolm täisväärtusliku põhjalikuks hoolduseks mõeldud 
toodet sobivad kõikidele nahatüüpidele. Mida valite teie? 
Päevase õrna kreemja tekstuuriga  fluiidi, intensiivse päe-
vahoolduse või ultratoitva öökreemi? Kuulake iseennast ja 
proovige!

NIISUTAMINE JA TOITMINE
(IGAPÄEVANE HOOLDUS)
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VÄRSKENDAV SUULOPUTUSVESI
Väga efektiivne kreem silmaümbruse naha jaoks, vähendab miimilisi kortse 
ja tumedaid ringe silmade all. Looduslikud oligosahhariidid aitavad kaasa 
kauakestvale niisutatavusele. Aja jooksul muutub nahk pinguldatuks, 
elastsemaks ja tahkemaks.
Looduslikul alusel põhinev ülitundlik kreem, mis on valmistatud mesilasvaha, 
jojoba, oliiviõli ja kamelliaõli, rikastatakse kahanoderma, shiksha ja kuningliku 
želee võimsa ekstraktiga pikaks ja nähtamatuks kaitseks.

15 ml 
404326 10,16 €

CELLULAR REVIVAL ÖÖKREEM
Parendatud mahulise toimega  bioliftingu valem  aitab silendada kortse. 
Tulemus: nahk tundub siledam ja pingultatum, näo kontuurid on selgemad. 
Ta sisaldab väärtuslikku oliiviõli, sheavõi ja seesamiõli, biopeptidne 
vananemisvastane kompleks, pojengi ekstrakt, amarant ja pääsusilmad, 
edendab naha kiiret uuenemist.

50 ml 
404323/408374 22,19 €

NOORENDAV PÄEVAKREEM
Täiustatud vananemisvastane valem aitab parandada naha elastsust ja kaitsta 
seda dehüdratsiooni eest, aidates niiskusvarusid taastada. Rhodiola Rosea, 
Calendula ja Ginseng looduslikud koostisosad, mis moodustavad kreemi, rikka-
likult toidavad ja niisutavad nahka, aidates seda kaitsta vananemisega seotud 
muutuste eest, muutes selle siledaks ja säravaks.
Sisaldab looduslikku biopeptiidide kompleksi, oliivõli seebistumatut ainet, siberi 
kibuvitsa, saialille ja ženšenni ekstrakte, mis aitavad kaasa naha sügavale ja 
kauakestvale niisutatusele.

50 ml 
404321/408373 22,19 €

NOORENDAV KERGE PÄEVAKREEM
Biopeptidide kallishinnaline kompleks, gotu kola ekstrakt ja siberi astelpaju õli 
niisutavad sügavalt, toidavad ja aitavad taastada vananevat nahka. Juba mõne 
nädala pärast teie nägu näeb välja noorem: kortsud muutuvad siledamaks, kon-
tuur selgemaks ja toon ühtlasemaks. Näovedeliku kerge tekstuur, mis põhineb 
siberi  astelpaju ja altai rapsi seemnetel, on rikastatud rosmariiniekstraktiga, 
gotu kola ja ganoderma shiitake seenega. Iga päev säilib teie looduslik ilu.

50 ml 
404320/408372 22,19 €
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50+

30+

40+

NÄGU NIISUTAV SERUM-KONSENTRAAT 
Uus X50 Hyalfiller kompleks hüaluroonhappega, niiskust säilitav 
vetikate ekstrakt, mesilaspiim ja siberi arnika ekstrakt niisutavad, 
toidavad ja taaselustavad isegi vananevat nahka. Nahk näeb välja  
juba mõne nädala möödumisel  märgatavalt säravam ja nooruslikum, 
nähtavad kortsud vähenevad, näo kontuur muutub selgemaks ja toon 
ühtlasemaks.

10 ml 
404322 11,52 €

NÄGU MODELLEERIV SERUM-KONTSENTRAAT 
Luksuslik siberi ebaküdoonia ja mesilaspiima ekstraktidega rikastatud 
seerum aitab taastada nahka, pinguldab näo kontuure, teeb 
elastsemaks  ja parandab küpse naha üldist seisundid. Taimeosad 
(siberi-kitsehernes, altai taula seen ja vetikad) aitavad niisutada nahka ja 
siluda kortse, annavad näole värskuse.

10 ml 
404325 11,52 €

KORTSUDEVASTANE SERUM-KONTSENTRAAT
Seerum niisutab nahka intensiivselt, muutes selle säravaks ja 
nooreks. Rikastatuna looduslike oligopeptiididega X50 Myocept, 
näolihaste tooniseerimise kompleksiga ja ženšenni ekstraktiga naha 
taastamiseks, aitab seerum märgatavalt kaasa vanusest tingitud 
muutuste vähenemisele.

10 ml 
404324 11,52 €

Hinnaliste siberi taimede ja kaasaegsete teadustööde baasil loodud 
sihipärase toimega tooted tagavad nahale sära ja elastsuse.

SIHIPÄRANE HOOLDUS 
(ILU SEERUMID)
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ICE TOUCH LIFTING MASK
Kohene luksuslik ümberkujunemine! Rikastatud taimeekstraktide, sinepiõli ja 
sipelgaekstraktiga jahutusmask äratab näo naha, kustutab väsimuse jäljed, 
vähendab turset ja annab tõstefekti. On hädavajalik kuuma ilmaga ja muredeaja 
režiimis. Intensiivravi teie iluürituses.

Aktiivne koostis:  lakitud tinder, abissiini sinepiõli, kressi, arnika, 
kalgendite, orgaaniliste mineraalide ekstraktid (magneesium, vask, 
tsink) ja E-vitamiin.

50 ml  
410091   
10,44 €

UUDIS
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EXPERALTA 
PLATINUM

Innovaatilised puhastatavad tooted küllastavad nahka energiaga, puhasta-
vad toksiinidest ja mustusest, taastavad loomuliku pH tasakaalu, moodust-
ades kaitse ümbritseva keskkonna ebasoodsete mõjude eest.

PUHASTAMINE
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LUKSUSLIK NOORENDAV MITSELLAARNE NÄOVESI 
Tänu innovatsioonlise mitsellaarse valemile annab see veel pehme, kuid 
tõhusa puhastamise ja sobib isegi kõige tundlikumale nahale. Toode on 
rikastatud taimeekstraktidega ning tal on antioksüdandid ja vanane-
misvastased omadused, toidab, noorendab ja kaitseb nahka. 

200 ml 408369 
150 ml  404328 LIMITED 12,96 €

HÜDROFIILNE PUHASTAV ÕLI
PUHASTAV ÕLI PESEMISEKS
Luksuslik õli naha regulaarseks puhastamiseks  ja  make-up eemalda-
miseks on loodud taimsete õlide ja vee baasil . Moodustades meeldiva 
emulsiooni puhastab ta ideaalselt nahka, jätmata rasvast tunnet. Sobib 
ideaalselt normaalsele ja kuivale nahale.

200 ml 408368 
150 ml 404327 LIMITED 13,44 €

SÜGAVPUHASTAV LOSJOON 
Õrn koorimine, mis on loodud looduslike hapete baasil, aitab eemaldada 
mustuse ja surnud naharakud, aitab nahal välja näha värskem ja sära-
vam. Rasvase ja aknele kalduvale naha ideaalseks igapäevaseks hooldu-
seks.

200 ml 408370 
150 ml 404330 LIMITED 12,48 €
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REJUVENATING 
BALANCING SOFTENER
Anti-Ageing tonic softner täiustab 
naha puhastamise rituaali: rahustab, 
pehmendab, taastab ja valmistab seda 
edasiseks hoolduseks, suurendades 
kreemi ja seerumi efektiivsust. 
Haruldaste taimede ja väärtuslike 
õlide ekstraktidele pakutav valem 
kiirendab rakkude uuendamise 
protsessi, andes nahale nooruse ja 
sära.

200 ml 
408253 11,40 €

EXPERALTA 
PLATINUM
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ULTRA-SOFT CREAM CLEANSER
Tehke igapäevane puhastusrituaali rõõmuks! Ultra pehme 
puhastav kreem sobib ka tundlikule nahale, mis ei sobi seebipõhiste 
puhastusvahenditena. Tänu Siberi seedri- ja lina seemneekstraktidel 
põhinevale taimsele valemile naha pehmendamiseks, samuti Altai 
teraviljaekstraktile, mis on antioksüdantide rikas allikas, kõrvaldab 
efektiivselt lisandite ja dekoratiivkosmeetika jäljed ilma naha 
ülekuumenemiseta.

Aktiivne koostis:  Siberi seeder ja sojaõli, arnika, amaranti, hibisk, lina seemne, lagritsa 
ja lakitud tinderi ekstraktid.

100 ml  
409977  12,96 €

UUDIS
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TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

* SIBERI LOODUSE JÕUD  |  INNOVATSIOON  |  INIMESTE JAOKS.

TEIE KONSULTANT:   

  

 www.siberianhealth.com


