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ШИНЭ, ИЛҮҮ 
САЙХАН 
АМЬДРАЛАА 
ЭХЭЛЦГЭЭЕ!!
СИБИРИЙН БАЙГАЛИЙН ХҮЧ ЧАДАЛ 
АМЬДРАЛЫН ЧАНАРЫГ ӨӨРЧИЛНӨ.

Энэ шинэ санаанаас 20 жилийн өмнөөс 
«Сибирское здоровье»-ийн түүх эхэлсэн билээ. 
Өнөөдөр дэлхийн 25 улс орнуудын өөрийн 
Төлөөлөгчийн газруудаар дамжуулан 250 гаруй 
нэр төрлийн биологийн идэвхит нэмэлтүүд болон 
гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг борлуулж байна.

Сибирь бол онцгой нутаг! Хатуу ширүүн цаг уур 
нь энэ нутгийг үйлдвэрлэлийн түрэмгийллээс 
хамгаалж онгон зэрлэг байгалийн сүүлийн нутаг 
дэвсгэрийг бидэнд хадгалж өгсөн. Энд маш 
хүчирхэг, цэвэр ургамлууд ургадаг бөгөөд хатуу 
ширүүн цаг ууртай нутагт амьд үлдэх тэдгээрийн 
байгалийн хүч нь «Сибирское здоровье»-
ийн бүтээгдэхүүнд салшгүй нэгэн хэсэг болж 
шингэсэн.

БИДНИЙ ЗОРИЛГО НЬ ДЭЛХИЙН ОНГОН 
БҮС НУТГИЙН СҮҮЛИЙНХ БОЛСОН 
СИБИРИЙН БАЙГАЛИЙН ГОО САЙХНЫГ 
ХАДГАЛАНГАА ТАНЫ БОЛОН ТАНАЙ ГЭР 
БҮЛИЙН АМЬДРАЛЫГ САЙЖРУУЛАХАД 
ОРШИНО. 

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» – ИЙН 
ЕРТӨНЦӨД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ!
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БАЙГАЛЬ 
ХАМГААЛАЛ  
БОЛ ЭХНИЙ 
ЗОРИЛГО ЮМ
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ БОЛ МАНАЙ 
ГҮН УХААНЫ ТУЛГУУР ЧУЛУУ. САЙН 
САЙХАН АМЬДРАЛЫН НУУЦ НЬ БАЙГАЛЬ 
ДЭЛХИЙТЭЙ УЯН ЗОХИЦОХОД ОРШИНО, 
ТИЙМЭЭС БИД ТҮҮНИЙГЭЭ ХАМГААЛАХ НЬ 
ЕРДИЙН ЗҮЙЛ БИЛЭЭ.

Манай үйлдвэрт агаар ба усыг цэвэршүүлэх орчин 
үеийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан.  
Манай үйлдвэр болон бүтээгдэхүүний савлагаанд 
био задралд орох материалуудыг бид дээд зэргээр 
ашиглахыг хичээдэг.  
 
Бид бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэхдээ хиймэл дүүргэгч 
эсвэл аэросил, магнийн стеарат, кальцийн стеарат ба 
бусад технологийн нэмэлтүүдийг ашигладаггүй.  
 
Бид сульфат, фталат, парабен, эрдэст тоснууд, 
хиймэл үнэртүүлэгч ба будагч бодисууд гэх мэт 
хүний биед болон байгальд илт аюултай гоо сайхны 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ашигладаггүй. 

БИД БАЙГАЛЬД ИТГЭДЭГ!
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ШИНЖЛЭХ 
УХААНЫ АРД 
ШИНЖЛЭХ 
УХААН ЗОГСДОГ
Манай бүтээгдэхүүнийг уугуул сибирээс 
гаралтай ургамлаас үйлдвэрлэдэг, харин 
жорыг нь манай өөрийн Эрдэм шинжилгээ-
шинэчлэлийн төвд боловсруулдаг. 
 
Дэлхийн тэргүүний эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны төвүүдтэй хамтран ажиллаж 
«Сибирское здоровье» нь БИХН ба бусад 
бүтээгдэхүүнд төрөл бүрийн клиник судалгааг 
хийдэг. 
 
GMP, ISO 9001 болон HACCP зэрэг олон улсын 
стандартуудад нийцэх өөрийн үйлдвэрлэлийн 
баазаараа бид бахархдаг.
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ИЛҮҮ САЙХАН 
МАРГААШИЙН 
ТӨЛӨӨХ 
СУДАЛГААНУУД
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» НЬ 
ИРЭЭДҮЙТЭЙ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ГУРВАН ЧИГЛЭЛИЙГ ЗОРИЛГОТОЙГООР 
ХӨГЖҮҮЛДЭГ:

 
ЭНДОЭКОЛОГИ 
Биемахбодийн дотоод цэвэрлэгээг дэмжих тухай 
шинжлэх ухаан.

АДАПТОЛОГИ 
Биемахбодийн эрч хүчний тогтолцооны үр ашгийг 
дээшлүүлэх тухай шинжлэх ухаан. 

ХРОНОБИОЛОГИ 
Биологийн хэмнэлийг удирдах тухай шинжлэх 
ухаан. 
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САЙН ҮЙЛС 
ГЭРЭЭС  
ЭХЭЛДЭГ
Бид юу үлдээх нь бидэнд чухал!  
«Сибирское здоровье» Корпорацийн Сайн 
үйлсийг дэмжих «Чамайг хүрээлэн буй ертөнц» 
төсөл нь Компанийн бизнес явагддаг улс 
орнуудын байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд 
идэвхитэй оролцож байна. 
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ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
Эсийн цэвэрлэгээний цогц тогтолцоо
Орчин үеийн амьдралын хэмнэлд биемахбодийг байнга цэвэрлэх 
шаардлагатай. «Истоки Чистоты» гурвалсан бүтээгдэхүүн нь харилцан 
шүтэлцээ бүхий гурван бэлдмэлээс тогтох ба биемахбодийн дотоод 
орчныг цэвэрлэх үндсэн гурван үйлдлийг үзүүлнэ. Үүнд:
400753
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АРИУСАЛ

ТОМЪЕО 1 
Эс хоорондох орчны  
цэвэрлэгээ 
60 капсул
Ургамлын хандууд нь гэдэс-
ний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг 
нэмэгдүүлж, гэдэсний бичил 
орчныг хэвийн болгосноор 
хорт бодисуудыг хурдан га-  
дагшлуулж, гэдсэнд хорт ха-
ягдлууд үүсэхийг багасгана.

Найрлага: анисны навч, бэриш өвс, 
алтанцэгцүүхэйн өвс, хошоонгорын 
өвс, шимэрсийн үндэс, сөд өвсний 
үндэс, даливсын үндэс, марал 
цэцэг, зэдгэлж өвс, үхрийн нүдний 
навч, чихэр өвсний үндэс, тарнын 
өвс, баавгайн чихний навч, шивлээ 
өвс, ганга өвс, ногоон цайны ханд, 
эхинацеин ханд.

ТОМЪЕО 2 
Эсийн дотоод орчны 
Цэвэрлэгээ
60 капсул
Бүтээгдэхүүнд агуулагдах 
биологийн идэвхит боди-
сууд нь хорт бодисуудын 
химийн бүтцийг задалдаг 
ферментүүдийн идэвхийг 
дэмжинэ. 

Найрлага: тоонолжин цэцгийн 
ханд, силимарин, ногоон цайны 
ханд, даливсын үндэс, мөнхцэцэг, 
боролзгоны ханд.

ТОМЪЕО 3 
Эсийн исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалт 
60 капсул
Исэлдэлтийн эсрэг хамга-
алалт нь эс бүрийн гадуур 
хаалт үүсгэж, чөлөөт ради-
калуудыг саармагжуулсна-
ар эсийн бүрхүүлийн дотоод 
болон гадаад хамгаалалтыг 
хангана.

Найрлага: С, Е, А аминдэм, бе-
та-каротин, цайр, зэс, селен, ганга 
өвс, нохойн хошууны үр, бэрсүүт 
жүржний ясны ханд, усан үзэмний 
ясны ханд, ногоон цайны ханд, 
марганцын аспарагинат. 
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ЛИМФОСАН
Ашигт коктейлийн төгс суурь билээ!
 • Байгалийн гаралтай фито шүүгчид:
 • Гэдсийг зөөлөн цэвэрлэнэ.
 • Хорт бодисуудыг холбож гадагшлуулна.
 • Гэдэсний бичил орчинд зориулагдсан эслэг болон инулины эх үүсвэр 

болдог. 
 • Хаягласан үйлчилгээтэй хандаар баялаг.

1
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ЛИМФОСАН Э
Гэдэсний фитошүүгч
Алимны пектин ба ногоон 
цайны ханд нь гэдсийг 
цэвэрлэнэ. Марал цэцэг, 
хадаасгана, ганга нь шимэгч 
эсэргүүцэх зөөлөн үйлчил-
гээ үзүүлнэ. Заруул цэцэг 
нь цөсний ялгаралтыг дэм-
жиж, үрэвслийг арилгана.

2

Найрлага: хадаасгана, марал 
цэцэг, энэтхэг хуайсны давирхай 
(гуар), ганга, пектиний концентрат 
(хөлдөөх аргаар хатаасан алимны 
нунтаг), топинамбур, таван салааны 
үрийн бүрхүүл, заруул цэцгийн 
ханд, ногоон цайны ханд.

90 гр 500209

ЛИМФОСАН АРТРО
Үе мөчний фито шүүгч
Пектин нь биемахбодийг 
цэвэрлэнэ, харин байгалийн 
гаралтай коллагены гидро-
лизат нь үений мөгөөрсийг 
нөхөн төлжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. Инулин нь гэдэс-
ний бичил орчинг хэвийн 
болгож, цагаан бургас нь 
үе мөчний үрэвслийн эсрэг 
үйлчилгээтэй. 

3

Найрлага: нохойн хошууны нунтаг, 
коллагены гидролизат Peptan™, 
топинамбур, пектиний концентрат 
(хөлдөөх аргаар хатаасан алимны 
нунтаг), энэтхэг хуайсны давирхай 
(гуар), цагаан бургасны ханд.

90 гр 500194

СУУРЬ ЛИМФОСАН
Үндсэн цэвэрлэгээний 
фито шүүгч
Пектиний концентрат нь 
гэдэсний үндсэн цэвэрлэ-
гээг хангана, боролзгоно 
болон ногоон цай нь зөөлөн 
туулгах үйлчилгээтэй. 
Инулин нь гэдэсний бичил 
орчинг хэвийн болгож, эхи-
нацея болон нохойн хошуу 
нь дархлааг бэхжүүлнэ.

1

Найрлага: нохойн хошууны нунтаг, 
энэтхэг хуайсны давирхай (гуар), 
топинамбур, пектиний концентрат 
(хөлдөөх аргаар хатаасан 
алимны нунтаг), таван салааны 
үрийн хальс, алтейн үндэсний 
нунтаг, даливсын үндэсний ханд, 
шивлээний ханд, эхинацейн ханд, 
алтантовчийн ханд, боролзгонын 
ханд, ногоон цайны ханд.

90 гр 500193

АРИУСАЛ
2

3
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ТРИГЕЛЬМ®

Шимэгчийн эсрэг гурван үет хөтөлбөр
 • Асуудлыг иж бүрдлээр нь шийднэ.
 • Байгалийн гаралтай ургамлын найрлага.
 • «Сибирское здоровье»-ийн Эрдэм шинжилгээ, шинэчлэлийн төвийн 

эрдэмтдийн боловсруулсан тусгай схемээр хэрэглэнэ. 

500016
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АРИУСАЛ

ТОМЪЕО 1: ПАРАЛАКС
Гэдэс ба цөс дамжуулах 
сувгийн цэвэрлэгээ 
30 капсул
Ургамлын иж бүрдэл нь 
гэдэс болон цөс дамжуулах 
сувгийг үр дүнтэй 
цэвэрлэнэ.

Найрлага: марал цэцэг, ногоон 
цайны ханд, хөмүүлийн ханд, улиас 
модны холтосын ханд.

ТОМЪЕО 2: ФИТОПАР
Шимэгчдийн эсрэг 
цохилт
60 капсул
Байгалийн гаралтай 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
нь гэдэс болон цөс 
дамжуулах сувгаас 
шимэгчдийг хоргүйжүүлж 
гадагшлуулна.

Найрлага: марал цэцэг, ногоон 
цайны ханд, хөмүүлийн ханд, улиас 
модны холтосын ханд.

ТОМЪЕО 3 : ЭНТЕРОВИТ
Нөхөн сэргээж 
бэхжүүлнэ
200 гр
Байгалийн гаралтай зөгийн 
бал, башир цэцэг болон 
сибирийн ургамлуудын 
ханд нь гэдэсний бичил 
орчинг хэвийн байлгаж, 
үлдэгдэл шимэгчдийг 
гадагшлуулна.

Найрлага: байгалийн гаралтай зө-
гийн бал, анхилуун башир цэцгийн 
нунтаг, бүрэлгэнийн нухаш, цагаан 
гаа, бергамотын тос.
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КУРИЛ САЙ 
(БОРОЛЗГОНОТОЙ ЦАЙ) 
Ходоодны фито цай 
Таван салаа, нохойн 
хошуу болон алтантовч 
нь зөөлөн туулгах, цөс 
хөөх ба үрэвслийн эсрэг 
үйлчилгээтэй. Боролзгонын 
нахиа нь гэдэсний 
бичил орчныг хэвийн 
болгох, зөөлөн цэвэрлэх 
үйлчилгээтэй тул энэ фито 
цайг биеийн жин хасах 
зорилгоор хэрэглэж болно.

Найрлага: боролзгоно, алтантовч 
цэцэг, нохойн хошуу, таван салааны 
навч, бэриш.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500022

САГААН ХАРААСГАЙ 
(ЦАГААН ХАРААЦАЙ) 
Эмэгтэйчүүдийн фито цай 
Хулганасүүл, хошоонгор, 
царгас бол байгалийн 
гаралтай фитоэстрогены 
баялаг эх үүсвэрүүд бөгөөд 
эмэгтэйчүүдийн бэлгийн 
дааврыг тэнцвэржүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлдэг. Хахуун 
өвс болон нимбэр нь 
зөөлөн тайвшруулна, 
алтанцэгцүүхэйн өвс ба 
хулганасүүл нь бактери 
эсэргүүцэх шинж чанартай 
тул эмэгтэйчүүдийг бэлгийн 
үрэвслээс сэргийлнэ..

Найрлага: хотой, царгас, эмт 
нимбэр, батрашийн навч, мүгваа 
цэцэгний навч, алтанцэгцүүхэй, 
хахуун, хошоонгор.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500023

ХУБАД САЙ 
(СУВДАН ЦАЙ) 
Чихрийн шижингийн 
фито цай 
Шошны хальс, хулганасүүл 
болон хусны агил нь цусан 
дахь чихрийн хэмжээг буу-
руулна. Элеутерококкийн 
үндэс болон царгас өвс нь 
нүүрс-усны солилцоог идэ-
вхижүүлнэ. Нэрсний навч 
нь инсулины идэвхижилтыг 
нөхөн сэргээнэ, даливсын 
үндэс нь нүүрс-усны солил-
цооны хорт хаягдлаас бие-
махбодийг цэвэрлэнэ.

Найрлага: хотой, царгас, эмт 
нимбэр, батрашийн навч, мүгваа 
цэцэгний навч, алтанцэгцүүхэй, 
хахуун, хошоонгор.

30 ширхэг шүүгч ууттай  
500026
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БЭЛЭН АМИН  
(ХӨНГӨН АМЬСГАЛ) 
Уушигны фитоцай
Фитоцайны бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь ханиад хүрсэн 
үед биеийн байдлыг 
сайжруулж, амьсгалын 
замын үрэвсэлийг арилгана. 
Далдуу модны цэцэг нь 
цэрийг ховхлож, алтантовч 
нь биемахбодийн нөхөн 
сэргээлтийг хурдасгана, 
харин батраш нь хөлс хөөх 
үйлчилгээтэй.

Найрлага: далдуу модны навч, 
алтантовч цэцэг, батраш, алимны 
хэлтэрхий.

25 ширхэг шүүгч ууттай 
500127

АМИНАЙ ЭМ 
(АМЬДРАЛЫН 
УРГАМАЛ) 
Элэгний фито цай 
Алтанцэгцүүхэй нь 
нохойн хошуу, багваахай 
цэцгийн үндэстэй хослон 
элэгний эсийг хамгаална. 
Эрдэнэшишийн сахал, 
марал цэцэг болон тарнын 
өвс нь цөс зөөлөн хөөх 
үйлчилгээ үзүүлж, цөсний 
найрлагыг хэвийн болгоно.

Найрлага: эрдэнэшишийн сахал, 
марал цэцэг, алтанцэгцүүхэйн өвс, 
батрашийн навч, алтантовч, нохойн 
хошууны үр, тарнын өвс.

30 ширхэг шүүгч ууттай  
500021 

СЭБЭР НУУР 
(ЦЭВЭР НУУР) 
Цэвэрлэгээний фито цай 
Ногоон цайны хандтай тул 
фито цай нь зөөлөн туулгах 
үйлчилгээтэй. Боролзгоно 
нь гэдэсний бичил орчныг 
хэвийн болгох ба үхрийн 
нүдний навч, хошоонгорын 
өвс нь шээс хөөх, хөлс 
гаргах, даливсын үндэс 
нь цөс хөөх зөөлөн 
үйлчилгээтэй. .

Найрлага: ногоон цайны навч, 
халгайн навч, даливсын үндэс, 
үхрийн нүдний навч, алтантовч 
цэцэг, боролзгоно, хошоонгор.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500024
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ШЭДИТЭ НОЙР  
(ШИДЭТ НОЙР) 
Тайвшруулах фито цай 
Энэ фито цайнд орсон 
ургамлууд нь нойрны үе 
шат бүхэнд (зүүрмэглэх, 
гүн нойрсолт, өнгөц 
нойрсолт) дэс дараалан 
нөлөөлнө. Хахуун, нимбэр 
болон батраш нь зөөлөн 
тайвшруулж, биемахбодийн 
мэдрэлийн ба зүрх-судасны 
тогтолцоонд сайнаар 
нөлөөлнө. .

Найрлага: бамбайн үндэс, 
хотой, хахуун, алтантовч цэцэг, 
алтанцэгцүүхэй, батрашийн навч, 
эмт нимбэр.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500028

ШАНГА ЗУРХЭН 
(ЧАНГА ЗҮРХ) 
Зүрхний фито цай 
Долоогоно, хотой, жавхаа 
өвс нь зүрхний агшилтын 
хүчийг нэмэгдүүлж, 
холестерины хэмжээг 
бууруулна. Долоогоно 
болон нимбэрийн хослол 
нь хэмнэл алдалтын эсрэг 
үйлчилгээтэй, харин хотой 
ба нимбэр нь зөөлөн 
тайвшруулна.

Найрлага: долоогоно, жавхаа өвс, 
хотой өвс, тарнын өвс, нимбэр, 
үхрийн нүд.

30 ширхэг шүүгч ууттай  
500027

УЯН НОМО 
(УЯН НУМ) 
Үе мөчний фито цай 
Анисны навч, үхрийн нүд-
ний навч, багваахай цэц-
гийн үндэс, нугын шивлээ-
ний үндэс нь үе мөчний ус, 
эрдсийн солилцоог хэвийн 
болгоход нөлөөлнө. Нохойн 
хошууны болон анисны 
навч нь С аминдэм ба био-
флавоноидуудын эх үүсвэр 
бөгөөд үе мөчний бат 
бэх чанарыг нэмэгдүүлэн 
элэгдлээс хамгаална.

Найрлага: үхрийн нүдний навч, 
нохойн хошууны навч, зэдгэлж 
өвс, чихэр өвсний үндэс, шивлээ 
өвс, анисны навч, туулайн тагнай, 
каркаде.

30 ширхэг шүүгч ууттай  
500025
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СAMELLIA SIBIRICA 
ЦАГААН ДАЛЬТАЙ
Байгалийн хүч чадал ба 
тонус 
«Амьдралыг уртасгагч» 
хэмээх Байгаль нуур 
орчмын өндөр ууланд 
ургадаг онцгой ургамал 
болох цагаан даль нь 
сэргээж, хүч чадлыг 
нэмэгдүүлнэ. Ургамлын 
амтны гайхалтай тансаг 
зохицол нь алимны болон 
гүзээлзгэний хэлтэрхийтэй 
хослон жимсний таатай 
үнэрийг бүрдүүлнэ.

Найрлага: боролзгоно, хатаасан 
алим, нимбэр, хумсан цэцэг, 
гүзээлзгэний навч, ганга, хахуун өвс, 
цагаан даль.

15 ширхэг гурвалжин ууттай 
500114

БОРОЛЗГОНОТОЙ 
СAMELLIA SIBIRICA
Хоол боловсруулалтыг 
хэвийн болгоно
Алтайн уулнаас түүсэн 
боролзгоно хэмээх цэцэг нь 
эрүүл мэндэд ашиг тустайн 
дээр зөөлөн тансаг амттай. 
Премиум ангилалын энэхүү 
цайнд орсон ургамлын 
сонгомол хольц нь зүрх-
судасны тогтолцоог 
бэхжүүлж, дархлааг 
сайжруулахын хамт ходоод 
гэдэсний үйл ажиллагааг 
хэвийн болгодог идэвхит 
бодисуудыг таны 
организмд бэлэглэнэ. 

Найрлага: ногоон цай, боролзгоно, 
долоогоно, гоньд, башир цэцгийн 
нахиа.

15 ширхэг гурвалжин ууттай 
400934

АЛТАН ГАГНУУРТАЙ 
СAMELLIA SIBIRICA
Тамиржуулах цай 
Алтайн уулнаас түүсэн 
алтан гагнуур нь сибирийн 
байгалийн бүх увидасыг 
өөртөө шингээсэн ургамал 
юм. Премиум ангилалын 
тансаг үнэртэй цай нь 
алдагдсан тамирыг сэргээж, 
эрүүл мэндийг тэтгэнэ. 
Сибирийн алтан гагнуур нь 
тамиржуулах нөлөө үзүүлж, 
башир цэцэг, ногоон 
жүржийн анхилуун амт 
нь дулаацуулж, хүч тамир 
бэлэглэж, сэтгэл санааг 
сэргээн шинэчлэнэ.

Найрлага: хар цай, жүржийн хальс, 
алтан гагнуурын үндэс, нимбэгэнэ, 
башир цэцэг.

15 ширхэг гурвалжин ууттай 
500018
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СИБИРИЙН УРГАМЛЫН ЕРТӨНЦ

БОРОЛЗГОНО 
Pentaphylloides fruticosa
Энэхүү алдартай ургамалыг Курилын арлуудаас далайчид 
олсон ба энгийн цайны оронд хандлан уудаг байжээ. Өнөө 
хүртэл нутгийн ард түмэн боролзгоныг хоол боловсруулахад 
асуудал үүсэхэд ашигладаг.

БҮРЭЛГЭНЭ
Viburnum opulus 
Бүрэлгэний жимс маш гашуун учир энэхүү ургамал ургадаг 
ихэнхи улс орнуудын оршин суугчид түүнийг хүнсэндээ 
хэрэглэддэггүй. Харин Сибирьт түүнийг уламжлалт боовны 
хачир болгон ашигладаг.

АЛИРС
Vaccinium vitisidaea
Энэхүү жимстэй жижигхэн бут нь сибирийн өвлийн турш 
өөрийн навчаа амьдаар нь хадгалдаг. Цасаар хучигдан 
тэрээр -50 °C хэм хүртэл тэсвэрлэх чадвартай.

ЗЭДГЭЛЖ
Comarum palustre
Намар болгон анхны хүйтрэлтийн дараа Сибирийн оршин 
суугчид намаг руу явж цангис жимс түүдэг. Мөстэй усанд 
зогссоноор тэд үе мөчөө ноцтойгоор гэмтээдэг байжээ. 
Одоо хүртэл ашиглаж байгаа энэхүү эмгэгийг эмчлэх эртний 
бэлдмэл бол намгийн даруухан ургамал болох алтайн 
зэдгэлж юм.

ШИВЛЭЭ 
Equisetum arvense
Хамгийн тэсвэртэй ургамлуудын нэг билээ. 10% хүртэл 
байгалийн цахиурыг агуулдаг ба тэрээр ургамлын дотоод 
тулгуур бүрдэхэд оролцдог. 

ЭМИЙН СӨД ӨВС
Sanguisorba officinale
Улаан конустай энэхүү өндөр ургамал нь сибирийн нуга 
талд өвөрмөц гоёл мэт харагддаг. Гайхалтай тод өнгөтэй 
учир нутгийн ард түүнийг «цус уудаг» сөд өвс хэмээн 
нэрлэжээ.
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Манай бүтээгдэхүүнд ашиглагддаг байгалийн гаралтай 
сибирийн ургамлууд, мөөг, халуун ногоо болон жимс

СИБИРИЙН ХАХУУН 
Origanum vulgare
Хахуун эсвэл орегано нь Европ болон АНУ-д маш их алдартай, 
сибирчүүдээс ялгаатай нь түүнийг хоол амтлагчийн хувьд их 
хэрэглэдэг. Сибирийн хахууны гол давуу тал нь исэлдэлтийн 
эсрэг гайхалтай өндөр идэвхижилтэд оршдог.

БАЙГАЛИЙН ГҮҮН ХӨХ
Scutellaria baikalensis
Энэ ургамлыг эрт дээр үеэс хятадын анагаах ухаанд 
хэрэглэж ирсэн. Гүүн хөх нь маш олон төрлийн анагаах шинж 
чанартай тул түүнийг барууны эмч нар ч өндрөөр үнэлдэг.

СИБИРИЙН ШИМЭРС 
Hedysarum sibiricum
Өмнөд Сибирийн ууланд ургадаг уламжлалт ургамал. 
Сибирийн анчид урт хугацааны хүнд хэцүү аялалын үед 
биеийн тэсвэр тэвчээрээ дэмжихийн тулд түүнийг хэрэглэж 
байжээ.

ЭНГИЙН МАРАЛ ЦЭЦЭГ
Tanacetum vulgare
Гаднах төрхөөрөө үнэт гоёлыг санагдуулам дэлхийн 
хамгийн гоёмсог эмийн ургамлуудын нэг билээ. Элэгийг 
төрөл бүрийн стрессээс хамгаалдаг тул Сибирьт марал 
цэцгийг эрт дээр үеэс мэддэг байжээ.

СИБИРИЙН САРНАЙ 
(СИБИРИЙН НОХОЙН ХОШУУ)
Rosa dahurica
Сибирийн нохойн хошуу эсвэл сибирийн сарнайг өвөрмөц, 
хоорондоо гоёмсогоор хослох бараг хар өнгийн мөчир болон 
улаан хар жимсээр нь ялгах боломжтой.

СИБИРИЙН ГАНГА 
Thymus serpyllum
Энгийн гангаас ялгаатай нь нам ургадаг сибирийн ганга нь 
уулын байц хаднаас зүүгдэн ургаж, сибирийн хүйтэн ууланд 
ховор тааралдах хорхой шавьжны анхаарлыг татах олон 
тооны цэцэгтэй байдаг.
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СИНХРОВИТАЛ III
Зүрхний хронобиологийн хамгаалалт 
Бета-глюкан, липоевын хүчил, селен болон ликопиний эх 
үүсвэр, витексиний нэмэлт эх үүсвэр. Бүтээгдэхүүнд хамгийн 
шинэлэг биологийн идэвхит бүрэлдэхүүн хэсгүүд агуулагдсан 
ба холестерины түвшин болон артерийн даралтыг бууруулахад 
нөлөөлж, тромбоз үүсэхээс сэргийлнэ.

Оройны иж бүрдэл: долоогоны навч, цэцэгний ханд, 
Lalmin Se 2000™ (селенометионин хэлбэртэй селен агуул-
сан идэвхигүй эсгэгч Saccharomyces cerevisiae), ликопин. 

100 капсул 
500072

ТЕТРАРДИОЛ  
CARDIOAGE™ иж бүрдэлтэй зүрхний хамгаалалт
Фолийн хүчил болон В-ийн бүлгийн аминдэмүүд дутагдахад 
цусан дахь гомоцистеиний түвшин өсч, судасны хатуурал ба 
зүрх-судасны эмгэг үүсэх эрсдэл нэмэгддэг. «Тетрардиол» олон 
аминдэмт иж бүрдэл бол гомоцистеинийг хоргүйжүүлэх үйл явцыг 
идэвхижүүлдэг хамгийн үр ашигтай байгалийн гаралтай дөрвөн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн эх үүсвэр юм.

Найрлага: аминдэм-органик иж бүрдэл сardioAGE™, 
бетаин, B12 аминдэм, пиридоксин, фолацин.

30 капсул  
400924

ШАНГА ЗУРХЭН (ЧАНГА ЗҮРХ) 
Зүрхний фито цай 
Долоогоно, хотой, жавхаа өвс нь зүрхний агшилтын хүчийг 
нэмэгдүүлж, холестерины хэмжээг бууруулна. Долоогоно болон 
нимбэрийн хослол нь хэмнэл алдалтын эсрэг үйлчилгээтэй, харин 
хотой ба нимбэр нь зөөлөн тайвшруулна.

Найрлага: долоогоно, жавхаа өвс, хотой өвс, тарнын өвс, 
нимбэр, үхрийн нүд.

30 ширхэг 
шүүгч ууттай 
500027

TРИМЕГАВИТАЛ. ЛИКОПИН БА ОМЕГА-3 
Судасны хатуурлаас сэргийлнэ
Холестерины байгалийн нөөшлөгч болох ликопин ба судасны 
хатуурлаас хамгаалах омега-3 хүчлийн өдөр тутмын эх үүсвэр. 

Найрлага: далайн загасны MEG-3TM тосноос гаралтай 
омега-3 тосны хүчлүүдийн дээд зэргийн цэвэр иж 
бүрдэл, байгалийн гаралтай ликопин RedivivoTM.

30 капсул  
5FP183
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ЗҮРХНИЙ ЗӨӨЛӨН АРЧИЛГАА

АЛТАН БАЛЬЗАМ
Мэдрэл хамгаалах
Алтны ионы бүтэцтэй прополисийг үндэслэсэн бүтээгдэхүүн. 
Түвдийн анагаах ухаанд алтыг мэдрэлийн эсүүдийн эрч хүчийг 
тогтворжуулах эмчилгээний чанартай металл гэж үздэг. Цусны 
эргэлтийг сайжруулж, судасны хатуурал үүсэхээс сэргийлдэг 
алтайн ургамлууд прополисийн үйлчилгээг хүчирхжүүлдэг.

Найрлага: газрын гүний ус, уулын зөгийн бал, ионжуул-
сан прополис, башигана, хусны агил, тагийн шимэрс, 
мөгөөрсхэй хонгорцгоно, хумсан цэцэг, хошоонгор, зангуу, 
хунчир, долоогоны жимс.

100 мл  
400241 

ЗҮРХ БОЛОН ЦУСНЫ СУДСЫГ 
ДЭМЖИХ ӨӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

БҮРДҮҮЛЭЭРЭЙ.
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ТРИМЕГАВИТАЛ

ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ЛЮТЕИН БА 
ЗЕАКСАНТИН. 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
Гэрлийн цацрагийн 
үйлчилгээнээс нүдийг 
ердийнөөр хамгаална
Байгалийн гаралтай гэрэл 
шүүгч будагч бодисуудын 
өндөр концентрат нь 
аюултай цацрагийг 
саатуулж, нүдний харааг 
аль болох удаан хамгаална. 
Энэ нь нас ахих тусам 
эрчимтэй мууддаг нүдний 
торлогийн эсийг хамгаалдаг 
гэрэл шүүгч будагч бодисын 
хэмжээг багасгахгүй байх 
боломж олгоно.

Найрлага: чацарганы тос, FloraGlo® 
байгалийн гаралтай лютеин, 
OptiSharp® байгалийн гаралтай 
зеаксантин, Е аминдэм. 

30 капсул 500102

ТРИМЕГАВИТАЛ. ДГХ 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 
Тархины идэвхитэй үйл 
ажиллагаа ба хурц хараа
Биемахбодийн ДГХ-ийн 
тоо хэмжээнээс тархи, 
торлог бүрхүүлийн харааны 
эсүүд болон эр бэлгийн 
эсүүдийн үйл ажиллагаа 
шууд хамаарна. Энэхүү 
бүтээгдэхүүн нь ижил 
төрлийн бүтээгдэхүүнтэй 
харьцуулахад цэвэр 
байгалийн гаралтай буюу 
далайн гүний замагнаас 
гаргаж авсан цэвэр 
докозагексаены хүчлийн 
концентратыг хамгийн 
ихээр агуулна.

Найрлага: далайн гүний замагнаас 
гаргаж авсан докозагексаены 
хүчлийн концентрат Life’s DHA™. 

30 капсул 500061

ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ЕРДИЙН БЕТА-КАРОТИН 
БА ЧАЦАРГАНА
Исэлдэлтийн эсрэг 
ердийн хамгаалалт
Чацарганы бета-каротин 
бол 100% исэлдэлтийн эсрэг 
ердийн бодис бөгөөд гэрлээс 
хамгаалах үллд- лийг гүйцэ-
тгэж, А аминдэмийн аюул-
гүй ба амархан шингэдэг эх 
үүсвэр юм. Бета-каротин нь 
Е аминдэмтэй хослон ходо-
од болон гэдсэнд үрэвсэл 
үүсэх үйл явцаас урьдчилан 
сэргийлнэ.Чацарганы бе-
та-каротин нь Е аминдэмтэй 
хослон ходоод болон гэдсэ-
нд үрэв-сэл үүсэх үйл явцаас 
урьдчилан сэргийлнэ, мөн 
арьсыг хамгаалж залуу, уян 
хатан байлгана.

Найрлага: чацарганын тос, 
токоферолуудын хольц (ердийн 
Е аминдэм), CaroCare™ байгалийн 
гаралтай бета-каротин.

30 капсул 500060
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ТРИМЕГАВИТАЛ. 
БОРАГО БА АМАРАНТ 
Харшлын урвалын 
урьдчилан сэргийлэлт
Биемахбодь бие даан бо-
ловсруулах боломжгүй гам-
ма-линоленовын хүчлүү-
дийн (ГЛХ) эх үүсвэр. ГЛХ 
нь үрэвсэл болон харшлын 
эсрэг үйлчилгээтэй проста-
гландин E1 даавар төст бо-
дисыг бий болгодог анхдагч 
бодис юм. Иж бүрдлийг D 
болон Е аминдэмүүдээр 
нэмэлтээр баяжуулсан.

Найрлага: ноцоргоны (бораго) тос, 
амарантын тос, Е аминдэм, D3 
аминдэм.

30 капсул 500049

ТРИМЕГАВИТАЛ. 
СИБИРИЙН МААЛИНГА 
БА ОМЕГА-3
Зүрх, судасны 
хамгаалалт 
Загасны тосны концентрат 
болон сибирийн 
маалингийн үрд 70% гаруй 
омега-3 хүчлүүд (ЭПК ба 
ДГК) агуулагддаг, тэд зүрх 
хамгаалах, тромб үүсэхийн 
эсрэг болон судас тэлэх маш 
хүчтэй үр дүн үзүүлдэг..

Найрлага: омега-3 поли-ханаагүй 
тосны хүчлүүдийн 75%-ийн этилийн 
эфирын концентрат, маалингын 
тос, Е аминдэм.

30 капсул 500062

TРИМЕГАВИТАЛ. 
ЛИКОПИН БА ОМЕГА-3 
Судасны хатуурлаас 
сэргийлнэ
Омега-3 хүчлүүд ба 
ликопины («муу» 
холестерины байгалийн 
нөөшлөгч) эх үүсвэр. Цусны 
урсгалыг нэмэгдүүлж, 
цусны судсыг өргөсгөнө, 
судсыг дотроос нь 
толийлгосноор холестерин 
хуримтлагдах ба судасны 
хатуурал үүсэхээс 
мэдэгдэхүйц сэргийлнэ. 

Найрлага: далайн загасны MEG-3TM 
тосноос гаралтай омега-3 тосны 
хүчлүүдийн дээд зэргийн цэвэр 
иж бүрдэл, байгалийн гаралтай 
ликопин RedivivoTM.

30 капсул 5FP183

Шинэ 
 бараа!
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СИБИРИЙН 
ПРОПОЛИС
Ионоор баяжуулсан 
бальзамуудын 
цуврал

3
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АЛТАН БАЛЬЗАМ
Мэдрэл хамгаалах
Алтны ионы бүтэцтэй прополисийг 
үндэслэсэн бүтээгдэхүүн. 
Түвдийн анагаах ухаанд алтыг 
мэдрэлийн эсүүдийн эрч хүчийг 
тогтворжуулах эмчилгээний 
чанартай металл гэж үздэг. Цусны 
эргэлтийг сайжруулж, судасны 
хатуурал үүсэхээс сэргийлдэг 
алтайн ургамлууд прополисийн 
үйлчилгээг хүчирхжүүлдэг.

2

Найрлага: газрын гүний ус, уулын зөгийн 
бал, ионжуулсан прополис, башигана, хусны 
агил, тагийн шимэрс, мөгөөрсхэй хонгорцго-
но, хумсан цэцэг, хошоонгор, зангуу, хунчир, 
долоогоны жимс.

100 мл 400241 

ГАРТААМТАЙ БАЛЬЗАМ
Гэдэсний ашигт бактерийг 
сэргээнэ
Лактулоз хэмээх полисахаридыг 
их хэмжээгээр агуулдаг, мөн 
сибирийн эмийн ургамлууд болон 
гэдэсний хэвийн бичил орчин 
өсөхөд идэвхитэй нөлөөлж, хорт 
бичил орчинг дарангуйлдаг 
цахиурыг агуулдаг тул бальзам нь 
гэдэсний хэвийн үйл ажиллагааг 
хангаж, өтгөн хаталтаас 
сэргийлнэ.

4

Найрлага: лактулозын сироп (100 мл 
бальзамд 60 мг-аас багагүй лактулоз 
агуулна), прополис, балжингармын ханд, 
хулганасүүлийн ханд, боролзгоны ханд.

95 мл 500052 

МӨНГӨН БАЛЬЗАМ
Дархлааны
Бальзам нь мөнгөний ионы бүтэц-
тэй прополис дээр үндэслэгдсэн. 
Мелонеллийн ханд болон сиби-
рийн зэрлэг ургамлууд нь дарх- 
лааны бүх хэсгүүдийг бэхжүүлж, 
исэлдэлтийн эсрэг үйлчилгээ 
үзүүлэн халдвараас хамгаална. 
Мөнгөний бактери эсэргүүцэх 
шинж чанар нь уросептик ургам-
луудтай хамтран шээс ялгаруулах 
замын эрхтнүүдийн хэвийн байд-
лыг дэмжинэ.

1

Найрлага: булгийн ус, уулын зөөгийн бал, 
ионжуулсан прополис, мелонеллын ханд, 
эхинацея өвс, хумсан цэцэг, боролзгоно, 
нохойн хошуу, ганга, анис, шимэрсийн үндэс, 
чацаргана, инжбуурлын үндэс, үхрийн 
нүдний навч, хушны шилмүүс, балчирганын 
үндэс, нугын шимтэглээ.

100 мл 400243

НОГООЛИНТОЙ БАЛЬЗАМ
Эмэгтэйчүүдийн
Бүтээгдэхүүнийг ногоолингийн 
найрлага дахь зэсийн ионоор 
баяжуулсан прополисийг 
үндэслэн бүтээсэн. Зэс нь 
эмэгтэйчүүдийн дааврын 
тэнцвэрийг хангах, цус бүрэлдэх 
үйл явцыг идэвхижүүлэх, арьс, 
үсийг өнгөлөг болгоход нөлөөлдөг 
тул эмэгтэйчүүдийн металл 
хэмээн үнэлдэг. Прополисийн 
залуужуулах үйлчилгээ нь 
«эмэгтэйчүүдийн» ховор 
ургамлуудаар хүчирхжсэн.

3

Найрлага: булгийн ус, зэрлэг бал, ионоор 
баяжуулсан прополис, туурцаг, эгэл гаймуу, 
мугваа цэцэг, чихэр өвсний үндэс, анисны 
навч, хотойн өвс, эмийн алтантовч, балчир-
ганын үндэс.

100 мл 400242 
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ХРОНОЛОНГ
Эмэгтэйчүүдийн гоо сайхныг 
дэмжих байгалийн гаралтай 
фитоэстрогенүүдийн иж бүрдэл
Бүтээгдэхүүний үндэс суурьт эмэг-
тэйчүүдийн гоо сайхны гол фито-
эстроген генистеиныг тэр дундаа 
агуулсан фитоэстрогенүүдийн иж 
бүрдэл оршино. Эмэгтэйчүүдийн 
бэлгийн даавруудтай ижил төстэй 
ургамлын гаралтай фитоэстро-
генүүд нь арьс, үс болон хумсны 
байдлыг сайжруулж, зүрх-судас-
ны тогтолцоог хамгаална, каль-
цийн алдагдлыг бууруулан ясны 
эдийг бэхжүүлнэ. 

Найрлага: таурин, шар буурцагны ханд, 
генистеин GeniVida™, натрийн гиалуронат, 
D3 аминдэм, фолийн хүчил.

30 капсул 400229

ВИТАГЕРМАНИЙ
Хөгшрөлтийн эсрэг шинэчлэлийн иж бүрдэл 
«ВитаГерманий» шинэчлэлийн бүтээгдэхүүн 
нь хөгшрөлтийн үйл явцыг удаашруулахад 
зориулагдсан. Трансресвератрол, органик 
германий, липоевын хүчил, коэнзим Q10 нь эс дэх 
хүчилтөрөгчийн солилцооны үр дүнг нэмэгдүүлж, 
исэлдэлтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлэн дархлааны 
идэвхийг сайжруулна. VitAGE™ байгалийн гаралтай 
иж бүрдэл нь бүх биемахбодид сайнаар нөлөөлдөг 
боловч үйлчлэх гол цэгүүд бол төв мэдрэлийн болон 
дотоод шүүрлийн тогтолцоо, элэг, үе мөч, зүрх-
судасны тогтолцоо юм. Целлюлозоос гаралтай Vcaps 
ногооны капсулууд нь бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг хэм өөрчлөгдөхөөс болон ходоодны 
шүүсний түрэмгийллээс хамгаална.  Исэлдэлтийн 
эсрэг бамбай: залуу нас, гоо сайхны цаг үе!

Найрлага: хүн орхоодойн ханд, коэнзим Q10, С аминдэм, чидун 
жимсний ханд, липоевын хүчил, трансресвератрол Resvida™, органик 
германий Астрагерм-С™.

30 капсул 400599 

АМИНДЭМҮҮД БА ИСЭЛДЭЛТИЙН  
ЭСРЭГ БОДИСУУД
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АМИНДЭМҮҮД БА ЭРДСҮҮД

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
Өглөөний томъёо
Хэрэгцээтэй бүх аминдэмүүд, мөн биеийг сэргээж, 
ажиллах чадварыг нөхөн сэргээхэд дэмжлэг үзүүлдэг 
ургамлын гаралтай өвөрмөц бүрэлдэхүүн хэсгүүд.

Оройны томъёо
Эсийн нөхөн сэргээлтийг нөхөн сэргээх болон шөнийн 
био хэмнэлийг зохицуулахад шаардлагатай чухал 
бичил элементүүд ба аминдэм төст бодисуудыг 
агуулдаг фито эрдсийн нийлмэл бүтээгдэхүүн.

Өглөөний томъёоны найрлага: А, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂ аминдэмүүд, 
никотинамид, фолийн хүчил, пантотены хүчил, биотин, ликопин, 
элеутерококкийн ханд, ногоон цайны ханд, бета-каротин, 
парааминобензойны хүчил, коэнзим Q10, лавитол (дигидрокверцетин).
Оройны томъёоны найрлага: CustoMix Minerals урьдаас бэлдсэн 
холимог (цайр, зэс, йод, төмөр, марганец, селен), валерианы ханд, 
байгалийн гаралтай цахиураар баялаг шивлээ өвсний ханд, байгалийн 
гүүн хөхийн ханд, Lalmin Мо 2000™ (молибден агуулах идэвхигүй 
эсгэгч Saccharomyces cerevisiae), цайрын цитрат, Lalmin Se 2000™ 
(селенометионин хэлбэрээр селенийг агуулах идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), хромын пиколинат.

60 капсул 500048

НОВОМИН
АМИНДЭМИЙН ИЖ БҮРДЭЛ  
(А, С, Е аминдэмүүдтэй) 
Амин чухал гурван аминдэмийг 
агуулна: А, Е болон С аминдэмүүд 
нь биемахбодийг чөлөөт 
радикалууд ба бусад химийн 
бодисуудын хортой нөлөөнөөс 
хамгаалж, биемахбодийн эрүүл 
эдүүд дэх бодисын солилцооны 
үйл явцуудыг хэвийн болгоно. 
С аминдэмийн өндөр агууламж 
нь дархлааг бэхжүүлэх ба 
ингэснээрээ аливаа үрэвслийг 
намдаах, амьсгалын замын 
халдварт өртсөн, ханиад хүрсэн 
үед хүндрэлээс сэргийлнэ.

Найрлага: бичил талст целлюлоз, С 
аминдэм (аскорбины хүчил), Е аминдэм 
(токоферолын ацетат), А аминдэм (ретино-
лын ацетат).

120 капсул 500020
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ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК ЙОДТОЙ
Йод бол байгалийн эрч хүчийн эрдэс 
Йод нь бидний биемахбодийн бүх үйл ажиллагааг идэвхижүүлдэг 
бамбай булчирхайны дааврын найрлагад багтдаг. Далайн 
замаг (ламинари) болон фукусын ханд хэлбэрээр бүтээгдэхүүнд 
агуулагдах йодын органик нэгдлүүд нь йодын өндөр агууламж 
болон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн стандарт чанарыг хангана.

Найрлага:ламинари (БИО далайн байцаа), алтангагнуу-
рын нунтаг үндэс, фукусын ханд, хунчирын ханд, Lalmin 
Se 2000™ (селенометионин хэлбэртэй селен агуулсан 
идэвхигүй эсгэгч Saccharomyces cerevisiae).

60 капсул 
500089

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК СЕЛЕНТЭЙ
Селен бол байгалийн гоо сайхны эрдэс 
Аминдэмийн ба ургамлын гаралтай исэлдэлтийн эсрэг бодисуудтай 
хослосон селений органик нэгдлүүд нь зүрх-судасны тогтолцоо, 
тархи, элэг ба бусад эрхтнийг молекулын түвшинд био-хамгаалах ба 
био-нөхөн төлжүүлэх үр дүнтэй.

Найрлага: сармис, ацерола, нохойн хошуу болон байгалийн 
гүүн хөхийн ханд, Е аминдэм, Lalmin Se 2000™ (селено-
метионин хэлбэртэй селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), лавитол (дигидрокверцитин).

60 капсул 
500031

ТРИМЕГАВИТАЛ. ЕРДИЙН БЕТА-КАРОТИН БА ЧАЦАРГАНА
Исэлдэлтийн эсрэг ердийн хамгаалалт
Чацарганы бета-каротин бол 100% исэлдэлтийн эсрэг ердийн бодис 
бөгөөд гэрлээс хамгаалах үйлдлийг гүйцэтгэж, А аминдэмийн 
аюулгүй ба амархан шингэдэг эх үүсвэр юм. Чацарганы бета-
каротин нь Е аминдэмтэй хослон ходоод болон гэдсэнд үрэвсэл 
үүсэх үйл явцаас урьдчилан сэргийлнэ, мөн арьсыг хамгаалж залуу, 
уян хатан байлгана.

Найрлага: чацарганын тос, токоферолуудын хольц (ердийн 
Е аминдэм), CaroCare™ байгалийн гаралтай бета-каротин.

30 капсул 
500060

АДАПТОВИТ
Фито дасан зохицуулагчтай сэргээх иж бүрдэл
Математик загварчлалын аргаар сонгосон тунтай ургамлын 
гаралтай дасан зохицуулагчдын нийлмэл иж бүрдэл. Бүтээгдэхүүн 
нь ядаргааг үр дүнтэй тайлж, тамир тэнхээг сэргээнэ, ажиллах 
чадвар болон стресст тогтвортой болох чадварыг дээшлүүлнэ, 
дархлааны тогтолцооны идэвхи ба халдвар эсэргүүцэх чадварыг 
хүчирхжүүлнэ, оюуны ажиллах чадвар болон анхаарал төвлөрөлийг 
нэмэгдүүлж, ой тогтоолтыг сайжруулна.

Найрлага: хонголзуурын усан ханд, алтангагнуурын 
үндэс ба үндэслэг ишийн ханд, хүн орхоодойн ханд, 
элеутерококкийн ханд, манжуур тавалганын үндэс, хятад 
нимбэгэнийн үрийн ханд, натрийн бензоат, нэрмэл ус.

10 мл 
500094
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ЭРЧ ХҮЧ БА ТОНУС

ЭРЧ ХҮЧТЭЙ,  
ЗАЛУУ БАЙХ ӨӨРИЙН  
ШИЙДЛЭЭ ОЛООРОЙ! 
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СИНХРОВИТАЛ II
Тархины эсийн 
хронобиологийн 
хамгаалалт 
Бат бэх ой тогтоолтын 
үйл ажиллагаа болон 
сайн ажиллах чадварыг 
дэмжихэд туслалцаа 
үзүүлнэ. Бэлдмэлийн 
найрлагад тархины цусны 
эргэлтийг сайжруулах 
үр дүнтэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд агуулагдана: 
гинкго билобын ханд 
болон хүн орхоодойн ханд. 
Байгалийн гүүн хөх болон 
алтанцэгцүүхэйн ханд нь 
зөөлөн тайвшруулж, сэтгэл 
гутралын эсрэг үйлчилгээ 
үзүүлнэ. 

Өглөөний иж бүрдэл: гинкго било-
бын ханд, хүн орхоодойн ханд, готу 
колагийн ханд, аскорбилпальмитат.
Оройны иж бүрдэл: хулганасүү-
лийн ханд, алтанцэгцүүхэйн ханд, 
аскорбилпальмитат, байгалийн 
гүүн хөхийн ханд.

60 капсул 500071

СИНХРОВИТАЛ IV
Элэгний хронобиологийн 
хамгаалалт 
Элэг эрүүлжүүлэгч 
байгалийн гаралтай 
бүтээгдэхүүн. Арзаахай 
цэцэг нь элэгний эсүүдийн 
бодисын солилцоог 
идэвхижүүлнэ, С вирусээс 
хамгаална. Заруул цэцэг 
нь цөсний ялгаралтыг 
идэвхижүүлж, элэг ба 
цөсний хүүдийг цэвэрлэхэд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
Байгалийн гүүн хөх болон 
алтанцэгцүүхэй нь зөөлөн 
цөс хөөх үйлчилгээтэй, 
таурин нь цөс ялгаралтыг 
сайжруулж исэлдэлтийн 
эсрэг шинж чанартай. 

Өглөөний иж бүрдэл: таурин, 
арзаахай цэцгийн ханд, заруулын 
навчны ханд. 
Оройны иж бүрдэл: таурин, 
алтанцэгцүүхэйн ханд, байгалийн 
гүүн хөхийн ханд. 

60 капсул 500130

СИНХРОВИТАЛ III
Зүрхний 
хронобиологийн 
хамгаалалт 
Бета-глюкан, липоевын 
хүчил, селен болон 
ликопиний эх үүсвэр, 
витексиний нэмэлт эх 
үүсвэр. Бүтээгдэхүүнд 
хамгийн шинэлэг биологийн 
идэвхит бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд агуулагдсан ба 
холестерины түвшин 
болон артерийн даралтыг 
бууруулахад нөлөөлж, 
тромбоз үүсэхээс сэргийлнэ. 

Өглөөний иж бүрдэл: OatWell 28 
овъёосны бета-глюкан, липоевын 
хүчил. 
Оройны иж бүрдэл: долоогоны 
навч, цэцэгний ханд, Lalmin Se 
2000™ (селенометионин хэлбэртэй 
селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), ликопин.  

100 капсул 500072 

СИНХРОВИТАЛ
Хронобиологийн хамгаалалт
Чиглэсэн үйлчилгээ.
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СИНХРОВИТАЛ V
Амьсгалын 
эрхтэнүүдийн 
хронобиологийн 
хамгаалалт
Бүтээгдэхүүн нь амьсга-
лын тогтолцоонд сай- 
наар нөлөөлж, ханиад ба 
халдварын үед биеийн 
байдлыг сайжруулна. 
Эхинацеягаас хоёр дахин 
үр дүнтэйгээр дархлааны 
эсүүд үүсэхэд нөлөөлдөг 
дархлааны тогтолцооны 
гайхалтай идэвхижүүлэгч 
арабиногалактан полиса-
харидыг агуулна.

Өглөөний иж бүрдэл: шинэсийн 
арабиногалактан ResistAid™, хүн 
орхоодойн ханд, таван салааны 
навчны ханд.
Оройны иж бүрдэл: шинэсийн 
арабиногалактан ResistAid™, 
хулганасүүлийн навчны ханд, 
алтантовч цэцгийн ханд, ганга 
өвсний ханд.

60 капсул 500073

СИНХРОВИТАЛ VI
Үе мөчний хронобиоло-
гийн хамгаалалт 
«Синхровитал VI» нь бидний 
биемахбодийн биологийн 
хэмнэлүүдтэй нийцүүлж 
хоёр томъёонд хуваагдсан 
үе мөчний эдийг хамгаалах, 
тэдгээрийн бүтэц, үйл ажил-
лагааг хэвийн болгох үйлдэл 
үзүүлэх иж бүрдэл юм. Үүнд: 
өглөөний болон оройны иж 
бүрдэл багтана. Бүтээгдэхүү-
ний идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд болох глюкозамины 
сульфат ба хондроитин, С 
аминдэм, цагаан бургасны 
холтос ба гарпагофитумын 
ханд нь иж бүрэн үйлчилгээ 
үзүүлж үе мөчний мөгөөрслөг 
эдийг сэргээн төлжүүлнэ. 

Өглөөний иж бүрдэл: глюкозамины 
сульфат, цагаан бургасны холтосны 
ханд (салицилын хүчлийн уламж-
лал), хондроитин. 
Оройны иж бүрдэл: глюкозамины 
сульфат, гарпагофитумын үндэсний 
ханд (гарпагозид), хондроитин, 
нохойн хошууны ханд.

60 капсул 500065 

СИНХРОВИТАЛ VII
Нүдний торлог бүрхүүл болон 
болорыг гэрлийн гэмтлээс 
хамгаалах цогц шийдэл
Лютеин (FloraGlo®) болон зе-
аксантины (OptiSharp®) 100% 
хоногийн тун нь харааны эрх-
тэнүүдийн исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалтыг хангана. Бета-ка-
ротин (CaroGlo®) нь харааг хад-
галж торлог бүрхүүлийн хэвийн 
ажиллагааг дэмжинэ. Антоциа-
нууд нь харааны эрхтэнүүдийн 
цусны эргэлтийг сайжруулж, 
харааны эсүүдийг хөгширөлт бо-
лон хэт ягаан туяанаас хамгаал-
на. С аминдэм нь торлог бүрхүүл 
болон болор дахь гэрлээс үүсэх 
гэмтлийн урвалуудыг саатуулна. 

Өглөөний иж бүрдэл: ийвсийн ханд, 
карелийн үхрийн нүдний ханд, алтайн 
хар жимст тэсийн ханд.
Оройны иж бүрдэл: ацеролын ханд, 
нохойн хошууны ханд, байгалийн 
гаралтай лютеин FloraGlo®, байгалийн 
гаралтай бета-каротин CaroCare™, 
тосон С аминдэм, байгалийн гаралтай 
зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул 500050

АМЬД ЭС VII
60 капсул 500017 
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ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК СЕЛЕНТЭЙ
Селен бол байгалийн гоо сайхны эрдэс
Аминдэмийн ба ургамлын гаралтай исэлдэлтийн эсрэг бодисуудтай 
хослосон селений органик нэгдлүүд нь зүрх-судасны тогтолцоо, 
тархи, элэг ба бусад эрхтнийг молекулын түвшинд био-хамгаалах ба 
био-нөхөн төлжүүлэх үр дүнтэй..

Найрлага: сармис, ацерола, нохойн хошуу болон байга-
лийн гүүн хөхийн ханд, Е аминдэм, Lalmin Se 2000™ (селе-
нометионин хэлбэртэй селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), лавитол (дигидрокверцитин). 

60 капсул 
500031 

АДАПТОВИТ
Фито дасан зохицуулагчтай сэргээх иж бүрдэл
Математик загварчлалын аргаар сонгосон тунтай ургамлын 
гаралтай дасан зохицуулагчдын нийлмэл иж бүрдэл. Бүтээгдэхүүн 
нь ядаргааг үр дүнтэй тайлж, тамир тэнхээг сэргээнэ, ажиллах 
чадвар болон стресст тогтвортой болох чадварыг дээшлүүлнэ, 
дархлааны тогтолцооны идэвхи ба халдвар эсэргүүцэх чадварыг 
хүчирхжүүлнэ, оюуны ажиллах чадвар болон анхаарал төвлөрөлийг 
нэмэгдүүлж, ой тогтоолтыг сайжруулна.

Найрлага: хонголзуурын усан ханд, алтангагнуурын 
үндэс ба үндэслэг ишийн ханд, хүн орхоодойн ханд, 
элеутерококкийн ханд, манжуур тавалганын үндэс, хятад 
нимбэгэнийн үрийн ханд, натрийн бензоат, нэрмэл ус.

10 мл 
500094

АМИНАЙ ЭМ (АМЬДРАЛЫН УРГАМАЛ) 
Элэгний фито цай 
Алтанцэгцүүхэй нь нохойн хошуу, багваахай цэцгийн үндэстэй 
хослон элэгний эсийг хамгаална. Эрдэнэшишийн сахал, марал цэцэг 
болон тарнын өвс нь цөс зөөлөн хөөх үйлчилгээ үзүүлж, цөсний 
найрлагыг хэвийн болгоно.

Найрлага: эрдэнэшишийн сахал, марал цэцэг, алтанцэг-
цүүхэйн өвс, батрашийн навч, алтантовч, нохойн хошууны 
үр, тарнын өвс.

30 ширхэг 
шүүгч ууттай 
500021

СИНХРОВИТАЛ IV
Элэгний хронобиологийн хамгаалалт 
Элэг эрүүлжүүлэгч байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн. Арзаахай цэцэг 
нь элэгний эсүүдийн бодисын солилцоог идэвхижүүлнэ, С вирусээс 
хамгаална. Заруул цэцэг нь цөсний ялгаратыг идэвхижүүлж, элэг ба 
цөсний хүүдийг цэвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Байгалийн гүүн хөх 
болон алтанцэгцүүхэй нь зөөлөн цөс хөөх үйлчилгээтэй, таурин нь 
цөс ялгаралтыг сайжруулж исэлдэлтийн эсрэг шинж чанартай. 

Өглөөний иж бүрдэл: таурин, арзаахай цэцгийн ханд, 
заруулын навчны ханд. 
Оройны иж бүрдэл: таурин, алтанцэгцүүхэйн ханд, 
байгалийн гүүн хөхийн ханд. 

60 капсул
500130 
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ХОРТ БОДИСУУДААС АНГИЖРУУЛАХ 
БАЙГАЛИЙН ШИЙДЭЛ

БИЕМАХБОДИОС ХОРТ БОДИСУУД 
БОЛОН СОЛИЛЦООНЫ БУСАД 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮДИЙГ, ТЭР ДУНДАА 
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХЭРЭГЛЭХ, ХЭТ ИХ 

ИДСЭНИЙ ДАРАА ҮҮСЭХ БОДИСУУДЫГ 
ГАДАГШЛУУЛАХАД ТУСЛААРАЙ.
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ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК ЦАЙРТАЙ
Цайр бол байгалийн хүч чадлын эрдэс 
Цайр нь биемахбодийн дархлаа болон хамгаалах хүчийг, мөн 
эрчүүдийн бэлгийн хүч чадлыг дэмжинэ. Түүний туслагчид: зэс, 
ацерола болон нохойн хошууны хандны найрлагад ордог байгалийн 
гаралтай С аминдэм, «Элемвитал органик цайртай» БИХН-ийн үндэс 
болох инулин ба эхинацея.

Найрлага: эхинацийн ханд, ацеролын ханд, инулины нунтаг, 
нохойн хошууны ханд, органик комплекс ZincVital (цайрын 
оротат, цайрын лактат, цайрын цитрат), зэсийн цитрат.

60 капсул 
500040 

ТРИМЕГАВИТАЛ. СИБИРИЙН МААЛИНГА БА ОМЕГА-3
Зүрх, судасны хамгаалалт 
Загасны тосны концентрат болон сибирийн маалингийн үрд 70% 
гаруй омега-3 хүчлүүд (ЭПК ба ДГК) агуулагддаг, тэд зүрх хамгаалах, 
тромб үүсэхийн эсрэг болон судас тэлэх маш хүчтэй үр дүн үзүүлдэг.

Найрлага: эхинацийн ханд, ацеролын ханд, инулины нунтаг, 
нохойн хошууны ханд, органик комплекс ZincVital (цайрын 
оротат, цайрын лактат, цайрын цитрат), зэсийн цитрат.

30 капсул  
500062 

ТРИМЕГАВИТАЛ. ЛЮТЕИН БА ЗЕАКСАНТИН. 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
Гэрлийн цацрагийн үйлчилгээнээс нүдийг ердийнөөр хамгаална
Байгалийн гаралтай гэрэл шүүгч будагч бодисуудын өндөр 
концентрат нь аюултай цацрагийг саатуулж, нүдний харааг аль 
болох удаан хамгаална. Энэ нь нас ахих тусам эрчимтэй мууддаг 
нүдний торлогийн эсийг хамгаалдаг гэрэл шүүгч будагч бодисын 
хэмжээг багасгахгүй байх боломж олгоно.

Найрлага: чацарганы тос, FloraGlo® байгалийн гаралтай лю-
теин, OptiSharp® байгалийн гаралтай зеаксантин, Е аминдэм. 

30 капсул 
500102 

СИНХРОВИТАЛ VII
Нүдний торлог бүрхүүл болон болорыг гэрлийн гэмтлээс 
хамгаалах цогц шийдэл
Лютеин (FloraGlo®) болон зеаксантины (OptiSharp®) 100% хоногийн тун 
нь харааны эрхтэнүүдийн исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг хангана. 
Бета-каротин (CaroGlo®) нь харааг хадгалж торлог бүрхүүлийн хэвийн 
ажиллагааг дэмжинэ. Антоцианууд нь харааны эрхтэнүүдийн цусны 
эргэлтийг сайжруулж, харааны эсүүдийг хөгширөлт болон хэт ягаан 
туяанаас хамгаална. С аминдэм нь торлог бүрхүүл болон болор дахь 
гэрлээс үүсэх гэмтлийн урвалуудыг саатуулна. 

Өглөөний иж бүрдэл: ийвсийн ханд, карелийн үхрийн 
нүдний ханд, алтайн хар жимст тэсийн ханд.
Оройны иж бүрдэл: ацеролын ханд, нохойн хошууны 
ханд, байгалийн гаралтай лютеин FloraGlo®, байгалийн 
гаралтай бета-каротин CaroCare™, тосон С аминдэм, 
байгалийн гаралтай зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул 
500050
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ХАРААНЫ ДЭМЖЛЭГ

ХАРААНДАА ЗОРИУЛСАН 
ЦОГЦ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ 

СОНГООРОЙ
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ЭЛЕМВИТАЛ

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
КАЛЬЦИТАЙ
Кальци бол байгалийн бат 
бэхийн эрдэс 
Байгалийн гаралтай хэд 
хэдэн хэлбэрийн кальци, тэр 
дундаа хүний биед хамгийн 
сайн зохицох кальцийн 
гидроксиапатит багтана. D3 
аминдэм, цайр болон шар 
буурцагны изофлавонууд 
нь кальцийг ясанд хаяглан 
хүргэнэ, В6, С ба К1 аминдэмүүд, 
мөн марганец болон шивлээ 
өвсний байгалийн цахиур нь 
ясны бат бэх уургын тулгуурыг 
бүрдүүлнэ.

Найрлага: кальцийн карбонат, амин-
дэм-эрдсийн иж бүрдэл (D3, B6, C, K1 
аминдэмүүд, марганец, цайр), кальцийн 
гидроксиапатит, шар буурцагны ханд, 
шивлээ өвсний ханд.

60 капсул  500054

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
ТӨМӨРТЭЙ
Төмөр бол байгалийн гоо 
сайхны эрдэс 
Төмрийн органик нэгдлүүд нь 
В-ийн бүлгийн аминдэмүүдтэй 
болон байгалийн гаралтай 
дасан зохицуулагчидтай хослон 
биемахбодь дахь цус төлжилт 
ба хүчилтөрөгчийн солилцоог 
зохицуулна. С аминдэм ба 
даливсын үндсэнд агуулагдах 
инулин нь төмрийн биемахбодь 
дахь уусалт ба шингээлтийн 
түвшинг нэмэгдүүлнэ..

Найрлага: даливсын үндэсний ханд, 
элеутерококкийн ханд, төмрийн 
фумарат, төмрийн аскорбат, аминдэмийн 
иж бүрдэл (В1, В2, В6 аминдэмүүд, нико-
тинамид, фолийн хүчил, пантогематоген, 
С аминдэм).

60 капсул  500039 
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ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
ЦАЙРТАЙ
Цайр бол байгалийн хүч 
чадлын эрдэс 
Цайр нь биемахбодийн 
дархлаа болон хамгаалах 
хүчийг, мөн эрчүүдийн 
бэлгийн хүч чадлыг 
дэмжинэ. Түүний туслагчид: 
зэс, ацерола болон нохойн 
хошууны хандны найрлагад 
ордог байгалийн гаралтай 
С аминдэм, «Элемвитал 
органик цайртай» БИХН-
ийн үндэс болох инулин ба 
эхинацея.

Найрлага:эхинацийн ханд, 
ацеролын ханд, инулины нунтаг, 
нохойн хошууны ханд, органик 
комплекс ZincVital (цайрын оротат, 
цайрын лактат, цайрын цитрат), 
зэсийн цитрат.

60 капсул  500040 

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
СЕЛЕНТЭЙ
Селен бол байгалийн 
залуу насны эрдэс 
Аминдэмийн ба ургамлын 
гаралтай исэлдэлтийн 
эсрэг бодисуудтай 
хослосон селений органик 
нэгдлүүд нь зүрх-судасны 
тогтолцоо, тархи, элэг ба 
бусад эрхтнийг молекулын 
түвшинд био-хамгаалах ба 
био-нөхөн төлжүүлэх үр 
дүнтэй.

Найрлага: сармис, ацерола, нохойн 
хошуу болон байгалийн гүүн хөхийн 
ханд, Е аминдэм, Lalmin Se 2000™ 
(селенометионин хэлбэртэй 
селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), лавитол 
(дигидрокверцитин).

60 капсул  500031

ОРГАНИК ЭРДСҮҮДИЙН ЦУВРАЛ

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
МАГНИТАЙ
Магни бол байгалийн 
амар амгалангийн эрдэс 
Магни нь бидний 
биемахбодийн бараг бүх 
эсэд байдаг ба түүний нэг 
голлох үйл ажиллагаа 
бол булчин, судас болон 
зүрхийг сулруулах үйл 
явцыг зохицуулахад 
оршино. Үүний ачаар магни 
нь сайн нойрсолт ба стресст 
тогтвортой байхыг хангана.

Найрлага: гуравлан орлуулсан 
магнийн дицитрат, бамбайн ханд, 
долоогоны навч болон цэцгийн 
ханд, байгалийн гүүн хөхийн ханд.

60 капсул  500038 
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СИНХРОВИТАЛ VI
«Синхровитал VI» нь бидний биемахбодийн биологийн 
хэмнэлүүдтэй нийцүүлж хоёр томъёонд хуваагдсан үе мөчний эдийг 
хамгаалах, тэдгээрийн бүтэц, үйл ажиллагааг хэвийн болгох үйлдэл 
үзүүлэх иж бүрдэл юм. Үүнд: өглөөний болон оройны иж бүрдэл 
багтана.Глюкозамины сульфат ба хондроитин, С аминдэм, цагаан 
бургасны холтос ба гарпагофитумын ханд нь иж бүрдлээрээ үе 
мөчний мөгөөрслөг эдийг сэргээн төлжүүлнэ. 

Өглөөний иж бүрдэл: глюкозамины сульфат, цагаан 
бургасны холтосны ханд (салицилын хүчлийн уламжлал), 
хондроитин. 
Оройны иж бүрдэл: глюкозамины сульфат, гарпагофи-
тумын үндэсний ханд (гарпагозид), хондроитин, нохойн 
хошууны ханд.

60 капсул 
500065

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК КАЛЬЦИТАЙ
Кальци бол байгалийн бат бэхийн эрдэс 
Байгалийн гаралтай хэд хэдэн хэлбэрийн кальци, тэр дундаа хүний 
биед хамгийн сайн зохицох кальцийн гидроксиапатит багтана. D3 
аминдэм, цайр болон шар буурцагны изофлавонууд нь кальцийг ясанд 
хаяглан хүргэнэ, В6, С ба К1 аминдэмүүд, мөн марганец болон шивлээ 
өвсний байгалийн цахиур нь ясны бат бэх уургын тулгуурыг бүрдүүлнэ.

Найрлага: кальцийн карбонат, аминдэм-эрдсийн иж 
бүрдэл (D3, B6, C, K1 аминдэмүүд, марганец, цайр), кальцийн 
гидроксиапатит, шар буурцагны ханд, шивлээ өвсний ханд.

60 капсул  
500054

УЯН НОМО (УЯН НУМ) 
Үе мөчний фито цай 
Анисны навч, үхрийн нүдний навч, багваахай цэцгийн үндэс, нугын 
шивлээний үндэс нь үе мөчний ус, эрдсийн солилцоог хэвийн 
болгоход нөлөөлнө. Нохойн хошууны болон анисны навч нь С 
аминдэм ба биофлавоноидуудын эх үүсвэр бөгөөд үе мөчний бат 
бэх чанарыг нэмэгдүүлэн элэгдлээс хамгаална.

Найрлага: үхрийн нүдний навч, нохойн хошууны навч, 
зэдгэлж өвс, чихэр өвсний үндэс, шивлээ өвс, анисны 
навч, туулайн тагнай, каркаде.

30 ширхэг 
шүүгч ууттай  
500025

УЯН НОМО (УЯН НУМ) 
Байгалийн гаралтай биеийн бальзам
 • Хөдөлгөөнийг мэдэгдэхүйц сайжруулна.
 • Сэрүүцүүлж үрэвслийг арилгахад туслана. 
 • Хурдан ба тогтвортой үр дүн..

Найрлага: жодооны шүүс, хондроитин, органик хүхэр, 
тормуг болон зэдгэлжийн ханд, папаин, эфирийн тосны 
иж бүрдэл (эвкалипт, жодоо, далсар цэцэг, ладан, тормуг, 
зэдгэлж, башир цэцэг).

100 мл 
402579
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УЯН ХАТАН ҮЕ МӨЧ

ХЯЗГААР ТАВИХЫГ БҮҮ ЗӨВШӨӨР! 
ЧӨЛӨӨТ ХӨДӨЛГӨӨНД ТАНЬ 

ЗОРИУЛСАН БҮХ ЗҮЙЛС  
БИДЭНД БАЙНА! 
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СИБИРИЙН УРГАМЛЫН ЕРТӨНЦ

СИБИРИЙН АЛТАН ГАГНУУР 
Rhodiola rosea
Алтан гагнуур нь Сибирийн хамгийн хойд нутгийн ууланд 
900-1500 м-ээс багагүй өндөрт ургадаг. Өвөрмөц аргаар 
ургадаг тул энэхүү ургамал нь хүйтэнд маш тэсвэртэй  
ба – 60 °С хүртэл хэмийг тэсвэрлэх чадвартай!

СИБИРИЙН ХҮН ОРХООДОЙ 
Eleutherococcus senticosus
Алдарт эрдэмтэн И.Брехман олон жилийн турш улаан 
хүн орхоойдойг орлох ургамлыг хайсаар байжээ. Түүний 
судалгаа хий дэмий өнгөрсөнгүй: сибирийн хүн орхоодой 
хэмээн тун удахгүй нэрлэгдсэн элеутерококкийн үндсэнд 
эдгээр шинж чанаруудыг олж нээжээ.

СИБИРИЙН ТАВАЛГАНА 
Aralia mandshurica
Цай болон энэхүү өргөст бутны холтос, үндэс ба цэцэгсийн 
спиртэн хандыг толгойн өвчин, ядаргаа, биеийн тамир 
тэнхээ сулрах болон чалх буурахтай тэмцэхэд Сибирьт эрт 
дээр үеэс хэрэглэж ирсэн.

ХОНГОРЦГОНЫН ҮНДЭС
Leuzea carthamoides
Сафлор төрлийн левзея эсвэл хонгорцгонын үндэс нь марал 
бугын (Алтайн ууланд нутагладаг сибирийн буга) хамгийн 
дуртай ургамал юм. Тэрээр маш хүчтэй дасан зохицуулагч 
бөгөөд байгалийн гаралтай анаболик буюу экдистероны 
өндөр агууламжаараа алдартай.

СИБИРИЙН ХӨМҮҮЛ
Alium ursinum
Энэхүү ургамлыг латинаар «баавгайн сонгино» хэмээдэг. 
Сибирийн оршин суугчид хөмүүлийг аминдэмээр баялаг гэдгийг 
мэддэг бөгөөд түүний навч болон нахиаг өвөлд нөөцлөдөг. 
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Манай бүтээгдэхүүнд ашиглагддаг байгалийн гаралтай 
сибирийн ургамлууд, мөөг, халуун ногоо болон жимс

ХУСНЫ АГИЛ
Inonotus obliquus
Хусны агил ихэнхидээ хөгшин хус модон дээр хэдэн арван жилээр 
1 м диаметр хүртлээ ургадаг. Сибирийн бөө нар энэхүү мөөг нь 
Дэлхийн ариун эрч хүчийг хуримтлуулдаг гэж үзэж түүнийг бие 
болон оюун ухааныг бэхжүүлэхэд ашиглаж иржээ. Хусны агилыг 
түүхдээ маш болгоомжтой хандах ёстой гэж бөө нар хэлэхдээ: маш 
хүчтэй эрч хүч ялгардаг учир шоконд орох аюултай гэдэг байжээ.

СИБИРИЙН АНГЕЛИКА 
Angelica archangelica
Маш том хэмжээтэй тул түүнийг Сибирийн хамгийн 
том өвслөг ургамал хэмээдэг. Түүний хөндий ишэнд 
хуримтлагдах чихэрлэг ба анхилуун шүүсийг нутгийн ард 
таатай уудаг. Хавар болон зун нутгийн оршин суугчид 
бадааны навчийг түүж анхилуун, сэргээгч ундаа бэлддэг.

СИБИРИЙН ХУШ 
Pinus sibirica
Сибирийн хуш нь урт наслалтын бэлэг тэмдэг билээ, учир 
нь тэрээр 500-700 жил амьдардаг. Хушны самар нь нутгийн 
оршин суугчдын хүнсний нэг чухал хэсэг юм.

БАДААН 
Bergenia crassifolia
Сибирийн цай гэдэг нэрээр алдартай ургамал нь хамгийн 
ширүүн хүйтнийг ч тэсвэрлэх чадвартай маш бүдүүн болон 
хатуу навчтай. 

СИБИРИЙН ШИНЭС
Larix sibirica
Энэ модны залуу мөчрүүд нь исэлдэлтийн эсрэг 
өвөрмөц бодис болох дигидрокверцетиныг агуулдаг. Энэ 
бол өөр нэгэн алдартай исэлдэлтийн эсрэг бодис болох 
кверцетины ойрын хамаатан боловч тэрээр илүү өндөр 
исэлдэлтийн эсрэг идэвхитэй байдаг.
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ДАРХЛАА БЭХЖҮҮЛЭГЧ СИРОП
Ургамлын гаралтай бальзам
Хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн эрүүл мэндэд нэн 
шаардлагатай эмийн ургамлын үр, жимс, ханднуудын 
амьд хүчийг өөртөө агуулна. Биеийн ерөнхий байдлыг 
сайжруулах, амьсгалын эрхтэнүүдийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах болон улирлын халдвараас сэргийлэхэд 
зориулагдсан.

Найрлага: интоорын шүүсний концентрат, фруктоза, ус, 
сахар, алтантовчийн ханд, нохойн хошууны ханд, ганга 
өвсний ханд, нимбэгний хүчил (хүчиллэгийг зохицуу-
лагч), бөөрөлзгөний навчны ханд, таван салааны ханд.

150 мл 
500095

ВИТАМАМА.
Ашигтай ч, амттай ч!
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ТОПИВИШКА
Хүчтэй дархлаанд зориулагдсан
Топинамбур болон даливсын хандтай 
бүтээгдэхүүн нь вирусын халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх төгс бэлдмэл бөгөөд 
100 г бүтээгдэхүүнд 46 мг цэвэр инулиныг 
агуулдаг. С аминдэмтэй хослон тэрээр 
дархлааг бэхжүүлж, хүүхдийн ашигт бичил 
орчны өсөлтийг идэвхижүүлнэ, ясны эдийн 
эрдсийн солилцоог сайжруулна.

Найрлага: сахарын нунтаг, чихэрлэг сироп (элсэн чихэр, 
хар бурам, ус), хуурай сүү, топинамбур, какао нунтаг, 
чихэрлэг нунтаг (нонпарель), даливсын ханд, аскорбины 
хүчил, гялгар бүрхүүл.

150 гр  500120

АЛТАН ЗАГАС
Омега-3 хүчлүүд болон аминдэмүүд
Омега-3 хүчлүүд болон аминдэмүүд нь 
хүүхдийн зохистой өсөлтөнд шаардлагатай. 
Тэдгээр нь нүдний торлог бүрхүүлийг зөв 
бүрэлдүүлж, ой тогтоолтыг бэхжүүлнэ, 
мэдрэлийн болон зүрх-судасны тогтолцоог 
бүрэн дүүрэн хөгжихөд нөлөөлнө.

Найрлага: омега-3 поли-ханаагүй тосны хүчлүүдийн эти-
лийн эфирүүдийг 75% агуулсан концентрат, маалингийн 
тос, Е аминдэм, А аминдэм, D3 аминдэм.

75 гр  500126

АМИНДЭМ
11 Аминдэмтэй үрэл
Хүүхдийн бүрэн дүүрэн өсөлт болон бойжил-
тонд зориулагдсан 11 үндсэн аминдэмүүд! 
Найрлагыг нэмэлтээр байгалийн гаралтай 
дархлаа идэвхижүүлэгчид топинамбур бо-
лон нохойн хошууны жимсээр баяжуулсан.

Найрлага: сахарын нунтаг, хуурай сүү, ариутгасан 
топинамбур, чихэрлэг нунтаг (нонпарель), элсэн чихэр, 
цэвэр ус, цардуулын хар бурам, нохойн хошууны жимс, 
урьдчилан бэлдсэн аминдэмүүдийн холимог (А, Е, С, D3, 
K1, В1, В2, В3, В6, B12 аминдэмүүд, фолийн болон пантотены 
хүчлүүд, биотин), даливсын ханд, гялгар бүрхүүл.

100 гр  500163 
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BODY COMPLIMENT
Биеийг галбиржуулах болон арьсыг 
толийлгох хөтөлбөр

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
Байгалийн гаралтай какао болон цагаан гаа
Байгалийн гаралтай тэжээлийн Body Compliment коктейль 
нь анхны бөгөөд цэвэр байгалийн гаралтай хоолны 
орлуулагч. Тэнцвэржүүлсэн найрлагатай тул өдөртөө нэг, 
хоёр удаагийн хооллолтыг амархан орлуулж, биемахбодийг 
шаардлагатай бүхий л бодисуудаар хангаж, удаан 
хугацаанд цадах мэдрэм-жийг хадгална.

Найрлага: сүүний өтгөрүүлсэн уураг PROMILK KAPPA OPTIMUM, таван салааны 
үрийн хальс, байгалийн гаралтай нунтаг какао, лактулоза, цагаан гааны үндэ-
сний нунтаг, L-Карнитины тартрат, маш нарийн ширхэглэсэн гамма-линолений 
хүчил Бораго Life’s GLA®, овьеосны бета-глюкан OATWELL®, хахуун гуаны ханд, 
загасны тосны маш нарийн ширхэглэсэн омега-3 полиханаагүй тосны хүчлүүд 
MEG-3®, ацеролын ханд, стевийн навчны ханд SWETA®. 

350 гр 500269

АКТИВ ФАЙБЕР
Хурдан цадаж хоолны 
дуршлыг хянана
Гуар нь гэдсэн дэх илүүдэл 
нүүрс-ус ба сахарыг шингээж, 
гэдэс өлсөх мэдрэмжийг 
арилгадаг тул гэдэс амархан 
цадна. Олигохитозан нь 
гэдсэн дэх илүүдэл өөх ба 
холестериныг шингээнэ. 
Альгинатууд гэдсээр хоол 
дамжихыг хурдасгана.

Найрлага: алимны пектин, гуарын 
давирхай, жүржтэний хүнсний 
ширхэнцэрүүд, таван салааны үрийн 
хальс, даливсын үндэс, хитозан. 

120 капсул 403729

44



ХРОМЛИПАЗА
Нүүрс-усны хяналт
Элеутерококкийн үндэсний ханд нь нүүрс-усыг эс доторхи эрч 
хүч болон хувиргахад тусална. Хахуун гуаны ханд нь нүүрс-усны 
солилцоог идэвхижүүлж, тэдгээрийг өөх болж хувирахаас сэргийлнэ.

Найрлага: хахуун гуаны ханд, элеутерококкийн ханд, 
ногоон цайны ханд, хромын пиколинат. 

60 капсул  
403728 

БИЕИЙГ ГАЛБИРЖУУЛАХ ТОС
Целлюлитын эсрэг үйлдэлтэй, хорт бодисыг гадагшлуулна, биеийн 
хэмжээг багасгана. Шинэтгэлийн аргаар гаргаж авсан Duo Pepper 
Slim бүрэлдэхүүн хэсэг нь өөхний эсэнд хоёр төрлийн цохилт өгнө: 
эхлээд өөхний эсүүдийг буталж жижигрүүлээд дараа нь өөхийг 
идэвхитэй хайлуулах үйл явц эхлэнэ.

Найрлага: касторын тос, кокосын тос, макадамийн тос, 
тоор, амтат гуа, бужгар батраш, улаан перцний эфирийн 
тос, бразиль чинжүүний эфирийн тос, лаванда цэцгийн 
эфирийн тос, мүгваа цэцгийн тос, далсар цэцгийн 
эфирийн тос, шимтэглэй, арц, далсар цэцгийн тос. 

150 мл 
403035 

ЦЕЛЛЮЛИТИЙН ЭСРЭГ КОНЦЕНТРАТ
Х50 Silhouette молекулуудтай галибаржуулагч концентрат нь өөхний 
эсүүд ба липидийг эрчимтэй хайлуулах үйлдэл үзүүлнэ. Бүтээгдэхүүн 
нь илүүдэл өөхийг хайлуулаад зогсохгүй эсүүдийн үйл ажиллагааг 
липидийн хомсдолтой горимд оруулна. Эсүүд өөрсдөө илүүдэл 
нөөцөөсөө ангижрахыг эрмэлзэж, хэлбэртээ буцан орж энэ байдлаа 
аль болох удаан үргэлжлүүлэн хадгалахыг хичээдэг.

Найрлага: Х50 Silhouette, ягаан чинжүүний ханд, кофеин, 
РР аминдэм, ванилийн эфир, батрашийн эфирийн 
тос, туулайн бөөр, далсарын навчны ханд, тавалгана, 
хэрээнүд, заяахайн цэцгийн ханд, чийр, бергамотын тос.

100 мл 
403031

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ТУРБО ЦАЙ
Гэдэсний үйл ажиллагааг хурдасгана
Ургамлын турбо цайг уухад турах үйл явц хурдасч, бие хөнгөрнө:
 • Ногоон цай нь туулгах үйлчилгээтэй.
 • Цагаан гаа нь өөхийг хайлуулах ба боролзгоно нь бодисын 
солилцоог хэвийн болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

Найрлага: ногоон цайны навч, гишүүний холтос, боролзгоно, 
цагаан гаа, алимны хэлтэрхий, алтантовч цэцэг. 

45 гр 
403807
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SIBERIAN SUPER  
NATURAL SPORT 
Сибирийн зүрх сэтгэлээс 
гаралтай өндөр чанартай 
спортын тэжээл

САХАР, МАЛЬТОДЕКСТРИН, 
ХИЙМЭЛ ҮНЭР ОРУУЛАГЧ 
БА ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ, 
НӨӨШЛӨГЧ БОЛОН 
БӨӨГНӨРӨЛ ҮҮСЭХЭЭС 
СЭРГИЙЛЭХ БОДИСУУД

 • Төгс байгалийн гаралтай
 • Хамгийн шилдэг харьцаатай 
«ҮНЭ – ЧАНАР»

 • Дээд зэргийн тэжээллэг  
ашигтай
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ПРОТЕИНИЙ ШЕЙК
Байгалийн гаралтай 
какао
Шингээлтийн төрөл бүрийн 
хугацаатай хэд хэдэн өндөр 
чанарын уургаас бүрдэх 
мульти иж бүрдэл протеин. 
Шинэ хүмүүс болон 
биеийн галбираа хэвийн 
байлгахыг хүсдэг хүн 
болгонд гайхалтай тохирно. 
Бодисын солилцоог 
сайжруулна, нөхөн 
сэргээлтийг хурдасгана.

Найрлага: сүүний уургын 
концентрат PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, байгалийн гаралтай 
какао нунтаг, ийлдсийн уургын 
гидролизат PRODIET HIDROLISATE 
S25, аминхүчлүүдийн иж бүрдэл 
BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA®, 
ийлдсийн уургын изолят PRODIET 
90S, стевийн навчны ханд SWETA®. 

500 гр 500270 

ИЙЛДСИЙН ПРОТЕИН
Байгалийн гаралтай 
какао
Өндөр чанартай ийлдсийн 
уургын 90%-ийн изолят нь 
урт хугацаанд үргэлжлэх ба 
гэнэтийн хүчтэй дасгал хийх 
үед булчингийн үйл ажил-
лагааг агшин зуур, бүрэн 
дүүрэн дэмжижийн тулд 
аминхүчлүүдийг дээд зэргээр 
хурдан шинэгээнэ. Хүчтэй өөх 
шатаахад тохирно.

Найрлага: ийлдсийн уургын 
90%-ийн изолят Prodiet 90S 
(80%), сүүний уургын концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM (7%), 
байгалийн гаралтай какао нунтаг, 
аминхүчлүүдийн иж бүрдэл BCAA 
AMINOBLAST BY GLANBIA® (3,6%), та-
ван салааны үрийн хальс, стевийн 
навчны ханд SWETA®. 

500 гр   500298
30 гр 500300

ИЙЛДСИЙН  
ПРОТЕИН 

Тун болгонд 24 гр уураг
мэргэжлийн тамирчдад 

зориулсан
ийлдсийн уургын 90%-ийн 

изолят Prodiet 90S 
аминхүчлүүдийн иж  

бүрдэл BCAA

МУЛЬТИ ИЖ  
БҮРДЭЛТЭЙ ПРОТЕИН 

Тун болгонд 23 гр уураг
амьдралын идэвхитэй хэв 
маягыг эрхэмлэх хүмүүст 

зориулсан
ийлдсийн уураг PRODIET 

HYDROLYSATE S25
ийлдсийн уургийн изолят 

PRODIET 90S
аминхүчлүүдийн иж  

бүрдэл BCAA
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SIBERIAN SUPER  
NATURAL SPORT
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L-КАРНИТИН 
Хурдан шингэх хэлбэртэй 
L-карнитин нь тэсвэрлэх чадварыг 
нэмэгдүүлж, бодисын солилцоо 
болон өөх тосны солилцоог 
хурдасгана, дасгалын дараа 
булчингийн нөхөн сэргээлт ба 
өөх шатаалтыг сайжруулна. Бүх 
төрлийн спортоор хичээлэхэд төгс 
тохирно.

4

Найрлага: L-карнитины тартрат, L-карнитин 
(суурь Lonza Carnipure®). 

120 капсул  500285

МЕГА АМИНДЭМҮҮД 
Дээд зэргийн агууламжтай 
аминдэм-эрдсийн иж бүрдэл 
Mega Essentials нь биеийн 
өндөр ачаалалын үед 
биемахбодийг шаардлагатай 
бичил элементүүдээр хангахад 
тусгайлан зориулагдсан: 12 
аминдэмүүд болон 8 эрдсүүд 
тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлж, 
сэргээнэ, эрч хүчээр цэнэглэнэ.

3

Найрлага: кальцийн карбонат, урьдчилан 
бэлдсэн аминдэмийн холимог H33802/1 BY 
DSM NUTRITIONAL (A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, фолийн хүчил, пантотений хү-
чил, биотин), урьдчилан бэлдсэн эрдсүүдийн 
холимог customix minerals by dsm nutritional 
(цайр, зэс, йод, төмөр, марганец, селен), 
магнийн цитрат, е аминдэм, фолийн хүчил, 
D3 аминдэм, бичил талстжуулсан целлюлоз 
(дүүргэгч), магнийн стеарат (бөөгнөрөл үүсэ-
хээс сэргийлэх бодис), nutraficient (бүрхээс). 

120 шахмал  500284

ГЛЮКОЗАМИН БА 
ХОНДРОИТИН 
Байгалийн гаралтай иж бүрдэл 
нь өндөржүүлсэн дасгал болон 
биеийн хэт их ачаалалын үед 
дээд зэргээр хамгаална: элэгдлээс 
эргийлнэ, үрэвслийг арилгана. 
Тамирчид болон амьдралын 
идэвхитэй хэв маягийг эрхэмлэдэг 
хүн болгон байнга хэрэглэнэ.

2

Найрлага: глюкозамины гидрохлорид, 
хондроитины сульфат, бичил талстжуулсан 
целлюлоз (дүүргэгч), лактоза, магнийн сте-
арат (бөөгнөрөл үүсэхээс сэргийлэх бодис). 

120 шахмал  500276

АМИНХҮЧЛҮҮДИЙН ИЖ 
БҮРДЭЛ 
Орлуулашгүй аминхүчлүүдийн иж 
бүрдэл нь өндөржүүлсэн дасгал 
хийхэд тусгайлан зориулагдсан: 
булчингийн массыг идэвхитэй 
өсгөнө, булчингийн эдийг хурдан 
нөхөн сэргээж, тэжээлийн 
бодисуудыг шууд хүргэнэ. 
Катаболизмын үйл явцуудыг 
удаашруулна.

1

Найрлага: BCAA (аминхүчлүүдийн иж 
бүрдэл: L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), 
бичил талстжуулсан целлюлоз (дүүргэгч), 
магнийн стеарат (бөөгнөрөл үүсэхээс 
сэргийлэх бодис). 

120 шахмал  500277
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 • Будаг оруулагч бодисгүй • Үнэр оруулагч бодисгүй • Амт нэмэх бодисгүй

ЛОПУТОП: 
инээмсэглэж хэрэглэнэ үү!

ЦАНГИСИЙН ШҮҮСТЭЙ 
АМИНДЭМИЙН 
ЦЭЛЦЭГНҮҮР 

1

Найрлага: ус, лактулоза, фруктоза, желатин, 
цангисийн өтгөрүүлсэн шүүс, хар бурам, 
урьдчилан бэлдсэн холимог (Е, С, D3, K1, 
В1, В2, В6, B12 аминдэмүүд, фолийн болон 
пантотены хүчлүүд, биотин, никотинамид), 
алтантовчийн ханд, таван салааны ханд, 
нимбэгний хүчил, гялгар бүрхүүл. 

90 гр  500275

3

2

1
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АШИГТ ҮР ТАРИА, ЖИМС, 
МААЛИНГЫН ҮР БОЛОН 
ТОПИНАМБУРТАЙ ШАХМАЛ 
ЖИГНЭМЭГ
Хөөсөн сагадай, хөх тариа 
болон маалингын үр нь хоол 
боловсруулахад туслаж, харин 
хушны самар болон цангисын 
хэлтэрхий нь эрч хүч ба тамир 
тэнхээг нэмэгдүүлнэ.

Найрлага: шахмал үр тариа (хөх тариа, 
цагаан будаа, сагадай), хар бурам, хатаа-
сан цангис, хушны самрын цөм, чихэрлэг 
бүрхээс, ургамлын тос, маалингын үр, 
топинамбур, эмульс (шар буурцагны леци-
тин), хүчиллэгийг зохицуулагч (нимбэгний 
хүчил), чийг баригч бодис (сорбит), таван 
салааны үрийн хальс. 

25 гр  500268

ХУШНЫ САМАР, ХАТААСАН 
ЧАНГААЗ, ЧАЦАРГАНА, 
ЛЮТЕИН БОЛОН 
ЗЕАКСАНТИНТАЙ ШАХМАЛ
Үр тариа ба хушны самартай супер 
шахмал нь нарны цацраг, гар 
утас болон компьютерийн хорт 
нөлөөнөөс нүдийг хамгаална!

Найрлага: хар бурам, овьеосны будаа, цагаан 
будаа болон какаотой хөөсөн цагаан будаа, 
хушны самар, чихэрлэг бүрхээс, хатаасан 
чангааз, ургамлын тос, хатаасан чацаргана, 
хүчиллэгийн зохицуулагч (нимбэгний хүчил), 
эмульс (шар буурцагны лецитин), чийг барих 
бүрэлдэхүүн хэсэг (сорбит), лютеин FloraGlo®, 
зеаксантин OptiSharp®. 

25 гр  500278

ИНТООРЫН ШҮҮСТЭЙ 
АМИНДЭМИЙН 
ЦЭЛЦЭГНҮҮР 

3

Найрлага: ус, лактулоза, фруктоза, желатин, 
интоорын өтгөрүүлсэн шүүс, хар бурам, 
урьдчилан бэлдсэн аминдэмийн холимог (А, 
Е, С, D3, K1, В1, В2, В6, B12 аминдэмүүд, фолийн 
болон пантотены хүчлүүд, биотин, никоти-
намид), алтантовчийн ханд, таван салааны 
ханд, нимбэгний хүчил, гялгар бүрхүүл. 

90 гр  500273

АЛИМНЫ ШҮҮСТЭЙ 
АМИНДЭМИЙН 
ЦЭЛЦЭГНҮҮР

2

Найрлага: ус, лактулоза, фруктоза, желатин, 
алимны өтгөрүүлсэн шүүс, хар бурам, 
урьдчилан бэлдсэн холимог (Е, С, D3, K1, 
В1, В2, В6, B12 аминдэмүүд, фолийн болон 
пантотены хүчлүүд, биотин, никотинамид), 
алтантовчийн ханд, таван салааны ханд, 
нимбэгний хүчил, гялгар бүрхүүл.

90 гр  500274
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ЙОХИМБЕ БА 
СИБИРИЙН ХҮН 
ОРХООДОЙ
Бие бялдрын болон 
сексийн чадавхи. 
Анаболик үр дүн

Найрлага: элеутерококкийн үндэс 
(сибирийн хүн орхоодой), гемолен 
(хойд туйлын цаа бугын сийвэн 
ба цусны концентрат), йохимбейн 
ханд, хонгорцгонын ханд. 

30 капсул 500131

БААВГАЙН ЧИХ БА 
АНИС 
Шээс бэлгийн замын 
тогтолцооны хамгаалалт 

Найрлага: баавгайн чихний навчны 
ханд, анисны навч, цангис жимс, 
тунхууны үндэсний ханд. 

30 капсул 500143

ГИНКГО БИЛОБА БА 
БАЙГАЛИЙН ГҮҮН ХӨХ
Тархины үйл ажиллагааг 
идэвхижүүлнэ 

Найрлага: байгалийн гүүн 
хөхийн ханд (10% байкалин), 
аскорбины хүчил, гинкго билобын 
ханд (24% биофлавоноидууд), 
аскорбилпальмитат, готу колагийн 
ханд, А ба Е аминдэмүүд. 

30 капсул 500125

ESSENTIALS
1
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КАЛЬЦИТАЙ 
АМИНДЭМҮҮД
Кальцитай 
12 аминдэмүүд

Найрлага: кальцийн карбонат, А, 
D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С аминдэмүүд, 
никотинамид, пантотены хүчил, 
биотин, фолийн хүчил.

60 капсул 500082

ГОО САЙХНЫ 
АМИНДЭМҮҮД
Таурин болон коэнзим 
q10-тай 13 аминдэмүүд

Найрлага: А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С 
аминдэмүүд, никотинамид, фолийн 
хүчил, пантотены хүчил, биотин, 
таурин, коэнзим Q10.

30 капсул 500115

АРОНИЯ БА ЛЮТЕИН
Нүдний харааг дэмжинэ 

Найрлага: тэс жимсний нунтаг 
(арония), нэрсний ханд, лютеин. 

30 капсул 500084

УД МОД, ТУУЛАЙН 
ТАГНАЙ БИЕИЙН 
ЕРӨНХИЙ БАЙДЛЫГ 
САЙЖРУУЛАХ ЦАЙ

1

Найрлага: уд модны 
ферментжүүлсэн навч (цэг-
цүүхэй), туулайн тагнайн өвс, 
алтанцэгцүүхэй, хахуун өвс, 
ганга, үхрийн нүдний навч, 
бөөрөлзөгөний жимс.

20 ширхэг шүүгч ууттай 
500202

ХОЙД ТУЙЛЫН 
ОМЕГА-3. ОМЕГА-3 
ТОСНЫ ХҮЧЛИЙН ЭХ 
ҮҮСВЭР 

2

Найрлага: далайн загасны 
тосны омега-3 тосны 
хүчлүүдийн иж бүрдэл.

60 капсул 
500222

2
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ЭПАМ-8
Шарх эдгээх

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд. 
Чиглэсэн иж бүрдэл: мумие, 
эмийн алтантовч цэцэг. 
Туслах иж бүрдэл: унжуу 
хус модны нахиа, нохойн 
хошууны жимс, эмийн хум-
сан цэцэг, алтанцэгцүүхэйн 
өвс, таван салааны навч, 
намгийн хивүүргэнэ.

30мл 
400272

ЭПАМ-11
Ходоод гэдэсний

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: хурц 
навчит ногоон цай.
Туслах иж бүрдэл: падгар 
бадааны үндэслэг иш, хос 
гэрт халгайн навч, эрдэнэ-
шишийн үрийн уутанцар, 
батрашийн навч, багваахай 
цэцгийн үндэс, таван са-
лааны навч, чихэр өвсний 
үндэс, энгийн төлөгч өвс, 
эмийн мүгваа цэцэг. 

30мл 
400265

ЭПАМ-7
Вирусын эсрэг

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
эхинацеин өвс, шар нохойн 
хошуу, мумие.
Туслах иж бүрдэл: 
элсний мөнх цэцэг, падгар 
бадааны үндэслэг иш, 
энгийн хахуун өвс, алтан-
цэгцүүхэйн өвс, хос гэрт 
халгайн навч, батрашийн 
навч, таван салааны навч, 
хотой өвс, эмйн алтантовч 
цэцэг, төлөгч өвч, ганга 
өвс, унжуу хусны навч ба 
нахиа, энгийн нарс модны 
нахиа ба шилмүүс.

30мл 
400271

ЭПАМ-4
Элэгний 

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
элсний мөнх цэцэг, эмийн 
бамбайн үндэс, мумие.
Туслах иж бүрдэл: 
унжуу хус модны навч, 
эмийн жамбаганы үндэс, 
зоосон цэцгийн үндэс, 
алтанцэгцүүхэйн өвс, 
хос гэрт халгайн навч, 
эрдэнэшишийн үрийн 
уутанцар, батрашийн навч, 
эмийн багваахай цэцгийн 
үндэс, энгийн төлөгч өвс, 
нохойн хошуу. 

30мл 
400268

ЭПАМ-
технологиудын хамтарсан 
харилцан үйлчилгээ 
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ЭПАМ-31
Холбогч эдийн

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: шар 
нохойн хошуу, энгийн анис, 
энийн цангисны навч, чихэр 
өвсний үндэс, мумие.
Туслах иж бүрдэл: 
даливсны үндэс, энгийн 
төлөгч өвс, энгийн цангис, 
бүрэлгэнэ, хос гэрт халгайн 
навч, хусны агил, унжуу 
хусны нахиа, шивлээ өвс 30мл 

400267

ЭПАМ-1000
Мэдрэлийн

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
эмийн бамбайн үндэс, 
алтан гагнуурын үндэс, 
өргөст элеутерококкийн 
үндэс, элсний хотой өвс.
Туслах иж бүрдэл: эмийн 
алтантовч цэцэг, шивлээ 
өвс, эмийн хумсан цэцэг, 
батрашийн навч, энгийн 
цангисны навч, унжуу 
хусны нахиа.

30мл  
400264

ЭПАМ-900
Амьсгалын замын

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: алтан 
гагнуурын үндэс, энгийн 
цангис, энгийн элхарш.
Туслах иж бүрдэл: эмийн 
жамбаганы үндэс, унжуу 
хусны навч, энгийн цангисны 
навч, зоосон цэцгийн үндэс, 
энгийн хахуун өвс, далдуу 
модны цэцэг, эмийн алтан-
товч, эмийн хулганасүүлийн 
навч, таван салааны навч, 
батрашийн навч, энгийн нарс 
модны нахиа ба шилмүүс.

30 мл 
400273

ЭПАМ-24
Эмэгтэйчүүдийн

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
чихэр өвсний үндэс, шар 
нохойн хошуу, өргөст 
элеутерококкийн үндэс.
Туслах иж бүрдэл: 
падгар бадааны үндэс, 
энгийн бүрэлгэнэ, хос 
гэрт халгайн навч, эмийн 
алтантовч, тарнын өвс, 
энгийн төлөгч өвс, хусны 
агил, нохойн хошуу. 

30мл 
400266

ЭПАМ-44
Зүрхний 

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
чихэр өвсний үндэс, 
зүрхний хотой өвс, эмийн 
бамбайн үндэс, тэс жимс, 
шар нохойн хошуу.
Туслах иж бүрдэл: унжуу 
хусны навч, хос гэрт халгайн 
навч, энгийн төлөгч өвс, 
эмийн ногоон гоньд, шивлээ 
өвс, батрашийн навч. 30мл  

400270

ЭПАМ-96
Бөөрний 

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисын 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
элсний мөнх цэцэг, зүрхний 
хотой өвс, өргөст элеутеро-
коккийн үндэс, мумие.
Туслах иж бүрдэл: бадааны 
үндэс, энгийн хахуун өвс, 
алтанцэгцүүхэй, хос гэрт 
халгайн навч, энгийн арц, 
таван салааны навч, эмийн 
алтантовч цэцэг, гоньд, эн-
гийн төлөгч өвс, ганга, унжуу 
хусны навч ба нахиа.

30 мл 
400274
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ЭЛЬБЭШЭН (ШИДТЭН) 
Амны хөндийг ариутгагч бальзам
Амны хөндийг цэвэрлэнэ. Бактериас хамгаалж амны 
хөндийн ердийн бичил орчинг дэмжинэ. Үрэвслийг буулгаж, 
буйлнаас цус шүүрэхээс хамгаална. Амнаас гарах эвгүй 
үнэрийг арилгана. 

Найрлага: хлорофиллипт (эвкалиптын навчны 
ханд), сибирийн шинэсний ханд, эвкалиптын тос, 
батраш, хулганасүүл, чихэр өвс, япон тарнын өвс, 
байгалийн гүүн хөх, алтантовч, цайны модны тос. 

250 мл 
401915

ЭЛЬБЭШЭН (ШИДТЭН) 
Амны хөндийн ариутгагч цацлага
Амны хөндийг цэвэрлэнэ. Бактериас хамгаалж амны 
хөндийн ердийн бичил орчинг дэмжинэ. Үрэвслийг буулгаж, 
буйлнаас цус шүүрэхээс хамгаална. Амнаас гарах эвгүй 
үнэрийг арилгана. 

Найрлага: октенидин (ариутгах үйлчилгээтэй 
халдвар эсэргүүцэгч бодис), далсар цэцэг, 
батраш, эвкалипт болон шимтэглэйн эфирийн тос, 
нимбэгний тос, литсей модны тос. 

10 мл 
402880

ШҮД АРЧИЛГАА
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Шүдний оо
СИБИРИЙН ПРОПОЛИС
Ердийн хамгаалалт
Найрлагандаа сибирийн эмийн ургамлууд болон зөгийн 
прополисийн онц гойд ханд агуулдаг тул бактери эсэргүүцэх, 
үрэвслийн эсрэг болон шарх эдгээх үйлчилгээтэй.

Ургамлын идэвхитэй найрлага: зөгийн прополисийн 
эмульс, сибирийн ургамлуудын эфирийн тос ба ханд, 
сибирийн бадаан болон хулганасүүлийн ханд. 

75 мл 
403380

Шүдний оо
СИБИРИЙН НОХОЙН ХОШУУ
Нөхөн сэргээлт ба шинэчлэл
Сибирийн нохойн хошууны ханд, улаан шавар нь буйлны цусан 
хангамжийг сайжруулна, амны хөндийн салст бүрхүүлийн нөхөн 
төлжилтийг дэмжиж, шүдний пааланг бэхжүүлнэ. Сибирийн арц, 
чацаргана, хулганасүүл болон алтантовч цэцэг нь үрэвсэл үүсэхээс 
ба буйлны үрэвслээс сэргийлнэ, шүд цоолох бактериудын идэвхийг 
дарангуйлна.

Ургамлын идэвхитэй найрлага: сибирийн нохойн 
хошууны ханд, улаан шавар, сибирийн арц, хулганасүүл, 
чацаргана, алтантовч цэцгийн ханднууд. 

75 мл 
403379

Шүдний оо
СИБИРИЙН ЧАЦАРГАНА
Өдөр тутмын арчилгаа ба мэдрэг чанарыг бууруулагч
Tixosil SoftClean® шинэтгэсэн цэвэрлэх үндэс нь шүдний мэдрэг 
чанарыг нэмэлтээр бууруулж, шүдний паалан нимгэрэхээс 
сэргийлнэ. Оо нь амьсгалыг сэнгэнүүлж, буйлны байдлыг 
мэдэгдэхүйц сайжруулна.

Ургамлын идэвхитэй найрлага: алтайн чацарганы тос 
болон шүүс, хумсан цэцгийн ханд, хахуун өвсний ханд. 

75 мл 
403024

Хүүхдийн шүдний оо
СИБИРИЙН ЧАЦАРГАНА
Чацарганы тод, амттай үнэртэй
Шүдний мэдрэг чанарыг бууруулж, шүдний паалан нимгэрэхээс 
сэргийлнэ. Оо нь амьсгалыг сэнгэнүүлж, буйлны байдлыг 
мэдэгдэхүйц сайжруулна.

Ургамлын идэвхитэй найрлага: алтайн чацарганы тос 
болон шүүс, хумсан цэцгийн ханд, хахуун өвсний ханд. 

50 мл 
404868
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ENDEMIX™ 
БАЙГАЛИЙН ГОО САЙХАН!

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»-ИЙН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИТ 
ГОО САЙХНЫ ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
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ENDEMIX™ ҮР ДҮН
 • Идэвхитэй бодисуудын ажиллагааг нэмэгдүүлнэ.
 • Исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг хангана, 

арьсны хамгаалах шинж чанарыг сайжруулна.
 • Арьсны бие даасан нөхөн сэргэлтийг хурдасгаж, 

эсүүдийн амьдрах чадварыг нэмэгдүүлнэ, залуу 
насыг эсийн түвшинд уртасгана.

ENDEMIX™ ТЕХНОЛОГИУД
ЭВТЕКТИГЕНЕЗ бол үнэт ургамлуудаас өндөр 
концентраттай Eutectys™ идэвхитэй бодисуудыг 
гаргаж авдаг хандлах цоо шинэ технологи юм. 
Амьд ургамлуудын байгалийн гаралтай шүүстэй 
найрлага болон шинж чанараараа төстэй ердийн, 
байгалийн гаралтай экстрагентийг загварчлах 
технологи билээ.

ENDEMIX™ УРГАМЛУУД
ENDEMIX™ иж бүрдлийн үндсэнд сибирийн таван 
эндемик ургамлуудын идэвхитэй бодисууд багтсан:

Байгалийн гүүн хөх нь дасан зохицуулах, 
исэлдэлтийн эсрэг, хөгширөлтийн эсрэг 
шинж чанартай.

Мөгөөрсхэй хонгорцгоно нь сэргээх, 
идэвхижүүлэх, дасан зохицуулах үйл-
чилгээтэй.

Цагаан даль нь исэлдэлтийн эсрэг болон 
ариутгах шинж чанараараа алдартай, 
эсийн солилцоог сайжруулна.

Элеутерококк нь идэвхижүүлэх, сэргээх бо-
лон дасан зохицуулах алдартай үр дүнтэй.

Алтан гагнуур нь эсийг хорт болон хаягдал 
бодисуудаас цэвэрлэнэ, бодисын солил- 
цоог хэвийн болгоно, дархлаа сайжруулна, 
эсийн амьдрах чадварыг нэмэгдүүлнэ.
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ТОСЛОГ  
ГЯЛБААНААС САЛЦГААЯ:
БАЙГАЛЬ ЯАХАА МЭДЭЖ БАЙГАА!

Хүчирхэгжүүлсэн 
 томъёо!

Сибирийн Эндемик Ургамлуудын 
Идэвхитэй Бодисуудын Иж Бүрдэл
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Гамамелис нь арьсыг 
бүдгэрүүлж, сэргээнэ, харин 
инулины пребиотик болон 
олигосахаридууд нь улайлт 
үүсэхээс сэргийлнэ. 

Байгалийн гаралтай 
нэмэлтүүд:  
тапиоки цардуул болон 
арвайн гурил нь улайлтыг 
бууруулж, арьсыг 
бүдгэрүүлнэ, арчилна.

• Тослог гялбааг 
багасгана.

• Тосны булчирхайн 
үйл ажиллагааг 
хэвийн болгоно.

• Бүдгэрүүлнэ.
• Арьсыг тайвшруулна.
• Улайлтыг бууруулна.

ШЭНЭ (Шинэ) — тослогдох хандлагатай 
арьсыг арчлах цуврал бэлдмэлүүд.

ШЭНЭ (ШИНЭ)
Тослог арьсыг цэвэрлэх хөөс
Алимны аминхүчлүүд болон черимойин 
энзимээс гаргасан ургамлын гаралтай 
идэвхитэй бодисуудад сууриласан зөөлөн 
хөөс нь нүүрний будаг, бохирдол болон 
тосны булчирхайн илүүдлийг зөөлөн арил-
гана. Нүүр угаах үед байгалийн гаралтай 
иж бүрдлүүд нь арьсыг чийгшүүлж, түүний 
ус-тосны тэнцвэрийг хадгална.

Ургамлын идэвхитэй найрлага: алимны аминхүчлүүд, 
черимойин энзимүүд, гамамелис болон ногоон цайны ханд.

150 мл 406328

ШЭНЭ (ШИНЭ)
Тослогдох хандлагатай арьсны 
гялбааг бүдгэрүүлэгч тосон гель
Торгомсог бүтэцтэй тосон гель нь 
хумсан цэцэг, балжин гармын ханд, 
сархи өвс болон арвайн гурилын тос 
агуулдаг тул тослог гялбааг багасгаж, 
арьсыг тайвшруулна, нүхжилтийг 
багасгаж, чийгшүүлнэ, исэлдэлтийн эсрэг 
үйлчилгээтэй. Үр дүн: өдрийн турш арьсыг 
арчилж тослогыг бүдгэрүүлнэ.

Ургамлын идэвхитэй найрлага: хумсан цэцэг, балжин 
гарма, ногоон цай болон нарсны нахианы ханд, сархи 
өвсний тос, тапиоки цардуул ба арвайн гурил.

50 мл 406329
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ОМЕГА ҮНЭТ 
ЧАНАРУУД:
мэдэгдэхүйц  
өөрчлөлт!
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ОМЕГА-3  
ХҮЧЛҮҮДИЙН АШИГ ТУС:
 • арьсыг тайвшруулна, 
түүний мэдрэг чанарыг 
бууруулж, цочроог 
багасна;

 • арьсны чийгшлийг 
шаардлагатай түвшинд 
хадгалж, тосны ердийн 
хамгаалалтыг нөхөн 
сэргээнэ;

 • арьсыг эрт хөгширөлтөөс 
хамгаалж, коллагений 
задралыг удаашруулна.

ЭХИУМЫН ҮРИЙН 
ТОСНООС ГАРГАСАН

ОМЕГА-6
ХҮЧЛҮҮДИЙН АШИГ ТУС:
 • арьсны эсийн нөхөн 
төлжилт ба шинэчлэлийг 
идэвхижүүлнэ;

 • арьсны насны 
өөрчлөлтийн 
хуурайшилттай тэмцэж, 
түүний уян хатан байдлыг 
нөхөн сэргээнэ;

 • үрчлээ үүсэхээс сэргийлнэ. 

ЦАНГИСЫН ҮРИЙН 
ТОСНООС ГАРГАСАН

ОМЕГА-9 
ХҮЧЛҮҮДИЙН АШИГ ТУС:
 • нүүрний арьсыг сэргээж, 
эсийн солилцоог 
хурдасгана;

 • исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалтыг хангаж, 
цаг агаарын нөлөөнд 
арьс тэсвэрлэх чадварыг 
нэмэгдүүлнэ (нар, салхи, 
хүйтэн);

 • бичил судасны ханыг 
бэхжүүлнэ.

ДЭЭД ЗЭРГИЙН ҮР ДҮНД ХҮРЭХИЙН ТУЛД 
«АШАГТАЙ» цувралын бүтээгдэхүүнүүд болон 
БИХН «Умардын Омега-3»-ийг хэрэглээрэй
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БҮХ  
НАСНЫ-

ХАНД

БҮХ 
ТӨРЛИЙН 
АРЬСАНД

Хүчирхэгжүүлсэн 
 томъёо!

Сибирийн Эндемик Ургамлуудын 
Идэвхитэй Бодисуудын Иж Бүрдэл

АШАГТАЙ (АШИГТАЙ)
Омега-3, -6, -9 тосны 
хүчлүүдийн иж бүрдэлтэй 
нүүрний тос 
Тос нь насны өөрчлөлтүүдтэй 
тэмцэхэд таны найдвартай 
холбоотон болно! Исэлдэлтийн 
эсрэг хамгаалалтыг хангаж арьсыг 
гэрэлтүүлнэ, эрт хөгширөлтөөс үр 
дүнтэй хамгаална. 

1

Ургамлын идэвхитэй найрлага: цангисийн 
тос, эхиумын үрийн тос (омега -3, -6, -9 
хүчлийн эх үүсвэр), чацарганы тос (омега-7 
хүчлийн эх үүсвэр), овъёос болон маалин-
гын үрийн ханд. 

75 мл  405605

АШАГТАЙ (АШИГТАЙ)
Омега-3, -6, -9 тосны 
хүчлүүдийн иж бүрдэлтэй 
нүүр угаах гель
Үр дүнтэй томъёо нь арьсыг 
хуурайшуулахгүй, нүүрний 
будгийг арилгаж, арьсыг 
цэвэрлэнэ. Эрт хөгширөлтөөс 
хамгаална. 

3

Ургамлын идэвхитэй найрлага: цангисийн 
тос, эхиумын үрийн тос (омега -3, -6, -9 
хүчлийн эх үүсвэр), чацарганы тос (омега-7 
хүчлийн эх үүсвэр), овъёос болон маалин-
гын үрийн ханд. 

300 мл  405604

АШАГТАЙ (АШИГТАЙ)
Омега-3, -6, -9 тосны 
хүчлүүдийн иж бүрдэлтэй 
зовхины тос
Зөөлөн тос нь насны 
өөрчлөлтүүдийн анхны шинж 
тэмдэгтэй тэмцэхэд зориулан 
бүтээгдсэн. Нүүр хувиралтын 
үрчлээсийг багасгаж, нүдний 
доорхи хар хүрээг арилгана, 
арьсыг эрчимтэй нөхөн сэргээнэ. 

2

Ургамлын идэвхитэй найрлага: цангисийн 
тос, эхиумын үрийн тос (омега -3, -6, -9 
хүчлийн эх үүсвэр), чацарганы тос (омега-7 
хүчлийн эх үүсвэр), овъёос болон маалин-
гын үрийн ханд. 

15 мл 405606
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SPF 50 — нарнаас 
хамгаалах өндөр 

үр дүн бүхий 
хүчин зүйл*

SPF 
ХАМГААЛАЛТ

* Клиникээр батласан.

Хүчирхэгжүүлсэн 
 томъёо!

Сибирийн Эндемик Ургамлуудын 
Идэвхитэй Бодисуудын Иж Бүрдэл

НАРАТАЙ (НАРТАЙ)
SPF 30 Нарнаас хамгаалах биеийн 
сүүн шингэн
Хамба хилэн бүтэцтэй сүүн шингэн нь UVA- 
ба UVB-туяаны сөрөг нөлөөнөөс үр дүнтэй 
хамгаална, Е аминдэм болон пантенолын 
хослол агуулсан тул арьсыг чийгшүүлнэ.

Идэвхитэй найрлага: сибирийн давирхай, хумсан 
цэцгийн ханд, пантенол, Е аминдэм.

100 мл 405593

НАРАТАЙ (НАРТАЙ)
SPF 50 Нарнаас хамгаалах нүүрний тос
Сибирийн давирхай ба хумсан цэцгийн 
суурьтай байгалийн гаралтай тос нь 
хүрээлэн буй орчны сөрөг нөлөөтэй 
тэмцэхэд туслаж, арьсыг UVA- ба UVB-
туяанаас найдвартай хамгаална.

Идэвхитэй найрлага: сибирийн давирхай, хумсан 
цэцгийн ханд, Е аминдэм.

50 мл 405594

ЧУХАЛ!
Өдрийн энгийн тосны дараа 
түрхэнэ

• Фото хөгширөлт 
болон арьсны 
нөсөөжилтөөс дээд 
зэргээр хамгаална.

• Усанд тэсвэртэй үр 
дүн үзүүлнэ. 

• Бүтээгдэхүүн нь 
7 цаг хүртэл нарнаас 
хамгаална.
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НУУР (НУУР)
Нүүр угаагч ургамлын бальзам 
Нүүрний арьсыг үр дүнтэй цэвэрлэж, зөөлрүүлэн тайвшруулна, нүүрний 
будаг болон бохирдлыг зөөлөн арилгана. Бүх төрлийн арьсанд дан ялангуяа 
холимог арьсанд тохирно..

Идэвхитэй найрлага: зууннаст, нунтаг жожоба, сибирийн 
жимсний ханд.

80 мл 
401831

НҮҮР  
АРЧИЛГАА
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ДОЛГИН (ДОЛГИОН)
Шинэчлэх үйлчилгээтэй нүүрний арьс гуужуулагч
Арьсыг гүн цэвэрлэнэ, нүхжилтын бөглөрөлтийг нээж, хорт бодисууд болон 
хаягдлыг гадагшлуулна, эсийн амьсгалыг сайжруулна. 

 Идэвхитэй найрлага: чидун жимсний нунтагласан яс, 
кофеин, ментол, бүрэлгэнэ, цангис жимс..

80 мл 
401835

ХАРААСГАЙ (ХАРААЦАЙ)
Нүүрний арьсыг зөөлөн цэвэрлэгч тос 
Бохирдол болон нүүрний будгийг зөөлөн арилгана, улайлтыг бууруулна, 
арьсанд эрч хүч өгч сэргээнэ. Хэвийн болон хуурай арьсанд төгс зохицно..

 Идэвхитэй найрлага: хонгорзул цэцгийн ханд, нил 
цэцгийн ханд, элхарш цэцгийн ханд, овъёосны ханд, 
өргөст хэмхийн ханд.

100 мл 
401829

ТУНГАЛАГ (СЭРҮҮН)
Нүүрний арьсны залуужуулагч тоник 
Аминхүчлүүд болон тосны иж бүрдэлтэй тоник нь арьсыг төгс чийгшүүлж, 
түүнийг шинэчлэнэ. Ургамлын тос нь арьсыг тэжээж, түүнийг илүү уян хатан 
болгоно.

Идэвхитэй найрлага: аминхүчлүүдийн иж бүрдэл, ши 
ургамлын тос, чангааз, бүйлс болон олсны ургамлын тос, 
далан хальс, үхрийн нүд болон нохойн хошууны ханд.

250 мл 
401808

ТУНГАЛАГ (СЭРҮҮН)
Нүүрний арьс чийгшүүлэгч тоник 
Гүзээлзгэнэ, тэс, үхрийн нүд, интоорын ханд нь эсийн амьсгалыг сайжруулна, 
арьсыг бичил элементүүд болон аминдэмүүдээр хангана. Алтантовч нь 
зөөлрүүлэх болон тайвшруулах үйлчилгээтэй.

 Идэвхитэй найрлага: шүвтэр, алтантовчийн ханд, 
гүзээлзгэнэ, үхрийн нүд болон тэсийн ханд.

250 мл 
401830

40+
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ШЭДИТЭ ЖЭМЭС 
(ШИДТЭЙ ЖИМС)
Сэргээх маск 
Ойн жимсний анхилуун 
царцаамаг нь арьсыг 
аминдэмээр баяжуулж, 
өргөссөн нүхжилтыг 
агшаана. Маск нь сэргээх 
болон холбох мэдэгдэхүйц 
үр дүнтэй. 

Идэвхитэй найрлага: үхрийн 
нүд, цангис, анис, сөд өвсний 
ханд, цагаан гааны ханд, хаашийн 
холтосны ханд.

75 мл 402413

НҮҮР БА ГАРЫН 
АРЧИЛГАА

ЗУРХЭН ХУША 
(ХУШНЫ ЗҮРХ)
Нүүрний арьсыг нөхөн 
сэргээх маск 
Хушны самрын тэжээлийн 
тосонд сууриласан маск нь 
арьсны уян хатан чанарыг 
нэмэгдүүлж, түүнийг 
илүү зөөлөн ба торгомсог 
болгоно. 

 Идэвхитэй найрлага: хуш модны 
самрын тос, овьеосны гурил, 
гинкго билоба, хүн орхоодой, алтан 
гагнуур.

75 мл 401879

ОЛЗО (ОЛЗ)
Нүүрний арьсны дээд 
зэргийн тэжээлийн тосон 
маск 
Ургамлын ханд, тос болон 
лаваар баялаг маск нь арь-
сыг гайхалтай чийгшүүлж, 
чийг алдагдлаас хамгаална, 
нөхөн сэргээх үйл явцуудыг 
идэвхижүүлж, арьсны өнгө 
болон бүтцийг сайжруулна. 

Идэвхитэй найрлага: цагаан будаа 
болон зөгийн лав, ойн самрын тос, 
чихэр өвс, алтантовч, байгалийн 
гүүн хөхийн ханд.

75 мл 402409
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ХАТАН (ХАТАН)
Ахимаг насны арьсны иж бүрдэл бэлдмэл 
Ахимаг насны арьсанд зориулж тусгайлан бүтээсэн онцгой зөөлөн 
бүтэц, олон талын үйлчилгээтэй иж бүрдэл бэлдмэл. Таван салаанаас 
гаргаж авсан өвөрмөц бодис нь арьсны хөгширөлтийн үйл явцыг 
удаашруулахад нөлөөлнө: коллаген ба эластины дутагдлыг нөхөх, 
арьсыг зузааруулах замаар арьсыг нягтруулна. Бэлдмэлийг тогтмол 
хэрэглэхэд нүүрний үрчлээ мэдэгдэхүйц тэнийж, гүн үрчлээнүүд 
бүдгэрнэ, нас ахихад тодордог бараан толбуудыг илт цайруулж, 
арьсны алдагдсан уян хатан чанарыг сэргээнэ. Нүүр, хүзүү, гарынхаа 
арьсандаа залуу насны өнгө жавхааг нь эргүүлэн авчраарай!

Идэвхитэй найрлага: таван салааны ханд, усан үзэм, 
улаагана, чихэр өвсний ханд,ажиг өвч, гүнждийн тос.

50 мл 
402736

НОЙТОН (ЧИЙГ)
SPF 15 өдрийн чийгшүүлэх тос 
Сибирийн ургамлуудын ханд болон үнэт тосоор баяжуулсан хөнгөн 
чийгшүүлэгч өдрийн тос нь хотын бохирдсон орчны сөрөг нөлөөнөөс 
арьсыг хамгаалж, ядарсан арьсыг сэргээж, гэрэлтүүлнэ. Тос нь 
зөөлөн бүтэцтэй тул хурдан шингэнэ. 

Идэвхитэй найрлага: хуш болон сибирийн жодоо модны 
тос, алтан гагнуур, эхинацея болон шиитаке ургамлын 
ханд, ши ургамал, жүрж болон бэрсүүт жүржийн тос, 
хумсан цэцэг болон далан хальсны ханд.

50 мл 
402359

ШЭМЭТЭЙ (ТЭЖЭЭЛ)
Өдрийн хамгаалах тос
Тэжээлийн тос нь арьсыг гайхалтай чийгшүүлж, түүний өнгө ба 
бүтцийг мэдэгдэхүйц сайжруулахад туслана, исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалтыг хангана, бичил үрчлээсийг багасгана. 

Идэвхитэй иж бүрдлүүд: чидун жимс, тэрэг цэцэг, сархи 
өвсний тоснууд, нохойн хошууны ханд, арзаахайн ханд.

50 мл 
401811

ХАТАН (ХАТАН)
Нөхөн сэргээх өдрийн тос 
Сархи өвсний тос нь үрчлээс болон нөсөөт толбо эрт үүсэхээс 
сэргийлнэ. Байгалийн гаралтай исэлдэлтийн эсрэг бодисууд 
болон фитостеролыг өндөр тунгаар агуулдаг тул арьсыг илэрхий 
хөгширөлтөөс хамгаална.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: сархи өвсний 
тос, идрээ болон уралын чихэр өвсний ханд, нохойн 
хошууны тос.

50 мл 
401813

40+

50+
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БААРХАД  
(ХАМБА ХИЛЭН)
Хоёр үетэй нөхөн сэргээх 
шампунь
Гайхалтай цэвэрлэж, үсний 
байгалийн хүч чадал ба 
бүтцийг нөхөн сэргээнэ. 

Ургамлын идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд: улаан буудай, овьеос ба 
хөх тарианы гидролиз протеинууд, 
рапса, чацаргана ба булганы тос.

250 мл 406403

БААРХАД  
(ХАМБА ХИЛЭН)
Нөхөн сэргээх  
бальзам-ангижруулагч
Үсийг эрчимтэй чийгшүүлнэ, 
тэжээж, бэхжүүлнэ, 
байгалийн гялбаа ба тансаг 
байдлыг эргүүлэн өгнө. 

Ургамлын идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд: улаан буудай, овьеос ба 
хөх тарианы гидролиз протеинууд, 
наргил модны тос, булганы тос.

250 мл 406404

ҮС АРЧИЛГАА

Хүчирхэгжүүлсэн 
 томъёо!

Сибирийн Эндемик Ургамлуудын 
Идэвхитэй Бодисуудын Иж Бүрдэл

Перед применением смешайте 
два слоя шампуня, энергично 
встряхнув флакон.

72



БААРХАД (ХАМБА ХИЛЭН)
Булганы тостой гарын арьсыг нөхөн 
сэргээх тос 
Орлуулашгүй тосны хүчлүүдийг өндөр 
концентратаар агуулах булганы тос нь 
арьсыг зөөлрүүлж, арьсны байгалийн 
тэнцвэрийг нөхөн сэргээж, түүнийг толигор, 
уян хатан болгоно. Аллантоин нь цочроог 
арилгаж арьсыг тайвшруулна.

 Идэвхитэй найрлага: булганы тос, ши ургамал, рапса, 
чацаргана болон хушны тос.

75 мл 404863

БААРХАД (ХАМБА ХИЛЭН)
Уруулыг дээд зэргээр тэжээх булганы 
тостой бальзам 
Ши ургамал болон булганы тостой 
байгалийн гаралтай бальзам нь уруулын 
зөөлөн арьсыг зөөлрүүлж, тэжээнэ, мөн 
нөхөн сэргээнэ. Аминдэмүүд болон омега 
хүчлүүдээр баялаг үхрийн нүдний тос нь 
эсийн шинэчлэлийг идэвхижүүлж, насны 
өөрчлөлтүүдийг саатуулна.

 Идэвхитэй найрлага: булганы тос, ши ургамал, сархи өвс, 
улаан буудайн үр, үхрийн нүдний тос, амурын хилэнгийн 
ханд.

15 мл 404864

БААРХАД (ХАМБА ХИЛЭН)
Булганы тостой нүүрний арьсны 
тэжээлийн тосон маск 
Байгалийн гаралтай булганы тос нь арьсны 
нөхөн төлжилтийг идэвхижүүлэн нүүрний 
арьсыг сайжруулж, үр дүнтэй тэжээж, 
чийгшүүлнэ. Хүзүү, зовхи болон уруулын 
эргэн тойрны жижиг үрчлээсийг тэнийлгэнэ.

Идэвхитэй найрлага: булганы тос, зөгийн лав, чацарганы 
тос, нимбэрийн эфирийн тос, мэлрэгийн эфирийн тос.

100 мл 400310
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УУЛЭН (ҮҮЛЭН)
Үс хөвсийлгөх  
бальзам-ангижруулагч 
Ургамлуудын ханд 
болон эфирийн тосны иж 
бүрдэл нь үсний хэвийг 
нэмэлтээр хөвсийлгөж, 
үсний хугарамтгай байдлыг 
мэдэгдэхүйц бууруулна, 
эрчимтэй гялалзуулна. 

Идэвхитэй найрлага: айлс 
болон сархи өвсний тос, абиссин 
байцааны фитостеролын эфирийн 
тос, галактоарабинан (шинэсийн 
полисахарид), жүрж, нимбэг, 
батраш болон лаймын тос.

250 мл 406401 

УУЛЭН (ҮҮЛЭН)
Үс хөвсийлгөх шампунь 
Үс болон хуйхны арьсыг 
зөөлөн цэвэрлэнэ. Үсний 
хугарамтгай байдлыг 
бууруулна, гялалзуулж, 
хөвсийлгөнө, үсний хэвийг 
удаан хадгална.

Идэвхитэй найрлага: галактоа-
рабинан (шинэсийн полисахарид), 
жүржийн хальсны тос, батрашийн 
эфирийн тос, айлсын эфирийн тос.

250 мл 406400

УДХЭН ОЙ (ОЙ)
Хуйхны арьсыг сэргээх 
лосьон 
Найрлага дахь эфирийн 
тоснууд болон хандууд 
нь хаг үүсэхээс сэргийлнэ. 
Идэвхитэй бүрдэл 
хэсгүүдийн иж бүрдэл нь 
үсийг илүү хүчтэй болгож үс 
ургалтыг идэвхижүүлнэ. 

Ургамлын идэвхитэй бүрдэл 
хэсгүүд: алтантовч болон алтан-
цэгцүүхэйн ханд, даливс болон уд 
модны ханд, хар заяахайн ханд.

250 мл 401805

ҮС АРЧИЛГАА
Шинэ 
 бараа!
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ОЛОН (ОЛОН)
Бүх төрлийн үсний шампунь 
Ургамлын ханд нь үсний уутанцарын тэжээлийг нэмэгдүүлж, үсийг 
хөвсийлгөнө. Эфирийн тоснууд нь үсний ишийг нөхөн сэргээж, үсний 
хугаралт, үс салаалахаас сэргийлнэ. Алтантовч болон батраш нь 
үсийг зөөлрүүлж, гялалзуулна, самнахад хялбар болгоно. 

 Идэвхитэй найрлага: алтантовч болон хумсан цэцгийн 
ханд, бэрсүүт жүржний тос, цагаан гаа, далиу, айлсын 
эфирийн тос.

250 мл 
402280

ОЛОН (ОЛОН)
Бүх төрлийн үс ургуулах ангижруулагч бальзам 
Зөгийн баланд сууриласан байгалийн гаралтай бальзам нь үсний 
ишийг нөхөн сэргээнэ, түүний гадаргууг тэгшилж самнахад 
хялбар болгоно. Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь үс хугаралтыг 
бууруулж, ердийнөөр гялалзуулна, үсний угийг босгож үсийг 
хөвсийлгөнө. 

 Идэвхитэй найрлага: цагаан гаа, хүн орхоодой, гинкго 
билоба, айлс болон сибирийн хушны ханд.

250 мл 
402281

ЭМЭЙ (ЭМИЙН)
Хагны эсрэг ийлдэс 
Хаг үүсэх шалтгааныг арилгана. Ургамлын ханд болон байгалийн 
гаралтай тоснууд нь ариутгах ба сэргээх үйлчилгээ үзүүлнэ, 
загатнааг арилгаж, үсийг бэхжүүлнэ. 

Идэвхитэй найрлага: манукийн тос, алтанцэгцүүхэйн 
ханд, эвкалиптын эфирийн тос.

100 мл 
402814 

ЭМЭЙ (ЭМИЙН)
Хагны эсрэг фитошампунь 
L-аргининтай томъёо нь үсийг бэхжүүлж, үс унахаас сэргийлнэ. 
Алтанцэгцүүхэй болон годилын ханд нь ариутгах ба сэргээх 
үйлчилгээтэй, тосны булчирхайн ажиллагааг хэвийн болгон үсийг 
гэрэлтүүлнэ. 

Идэвхитэй найрлага: L-аргинин, арцны эфирийн тос, 
годил, алтанцэгцүүхэй, халгай.

250 мл 
401820 
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БАЯЛИГ (БАЯЛАГ)
Будагтай болон хуурай үсний ангижруулагч бальзам 
Бальзам нь үс самналтыг хялбар болгож, үс хугаралтыг бууруулж, 
гялалзуулна. Ургамлын хандны иж бүрдэл нь үсний өнгийг хадгалж, 
илүү бат бэх болгож гялалзуулна. 

Идэвхитэй найрлага: нохойн хошууны тос, зууннастын 
ханд, даливс болон алтантовчийн ханд. 

250 мл 
401780

БАЯЛИГ (БАЯЛАГ)
Будагтай ба хуурай үсний маск 
Фосфолипидуудтай үсний маск нь тэжээж, чийгээр хангана, үс 
тэгшилнэ. Зууннаст болон Д-пантенол нь үсийг чийгшүүлж, гадаргууг 
нь тэгшилнэ, тэдгээрийг хугаралтаас сэргийлнэ. Жүржийн хальсны 
эфирийн тос болон айлсын тос нь үсийг ердийнөөр гэрэлтүүлнэ, 
далдуу модны цэцэгсийн ханд нь үсний өнгийг хадгална. 

Идэвхитэй найрлага: нохойн хошууны тос, алтантовч 
болон даливс, зууннастын ханд. 

200 мл 
401838

БАЯЛИГ (БАЯЛАГ)
Будагтай ба хуурай үсний шампунь 
Үс болон хуйхны арьсыг зөөлөн цэвэрлэнэ. Даливс, алтантовч болон 
далдуу модны цэцэгсийн хандны иж бүрдэл нь үсийг нөхөн сэргээнэ, 
гагадай ба зууннастын уургууд нь үсийг бэхжүүлж, гялалзуулна, 
тэжээлээр хангана.

Идэвхитэй найрлага: даливс болон зууннастын ханд, 
алтантовч ба далдуу модны цэцэгсийн ханд, айлсын тос.

250 мл 
401837

БАЯЛИГ (БАЯЛАГ)
Үсний салаалсан үзүүрийг эмчлэгч флюид 
Бальзам нь үс самналтыг хялбар болгож, үс хугаралтыг бууруулж, 
гялалзуулна. Ургамлын хандны иж бүрдэл нь үсний өнгийг хадгалж, 
илүү бат бэх болгож гялалзуулна. 

Идэвхитэй найрлага: нохойн хошууны тос, зууннастын 
ханд, даливс болон алтантовчийн ханд. 

50 мл 
403255
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БАЯЛИГ (БАЯЛАГ)
Эрүүл үсийг дулаанаас хамгаалах цацлага 
Шинэс модны полисахаридаар суурилж хийсэн бэлдмэл нь үсийг 
хайч, сэнс, индүү зэрэг халдаг багажны нөлөөгөөр түлэгдэж 
гэмтэхээс найдвартай хамгаална. Үсийг хэт хуурайшихаас сэргийлж, 
наранд гадаа явсны дараа үсний эрүүл өнгийг хадгална. Үсийг 
шулуун, зөөлөн, амархан хэвэнд ордог болгоно.

Идэвхитэй найрлага: шинэс модны байгалийн гаралтай 
полисахарид, жүржний хальс, нимбэг, бэрсүүт жүрж, 
айлсын тос, интоор, бөөрөлзгөнө болон цангисийн ханд. 

100 мл 
402737

ЭДИ ШЭДИ (ИД ШИД)
Үс ургуулах шампунь
Кератины гидролизат нь үс ургалтын үйл явцыг идэвхижүүлнэ, 
бэхжүүлж, хугарамтгай байдлыг багасгана. Д-пантенол болон 
инулин нь үсийг чийгшүүлнэ, РР аминдэм, даливс болон цагаан 
гааны ханд нь үсний уутанцарын ажиллагааг хэвийн болгоно. 
Эфирийн тоснууд нь загатнаа болон гуужилтыг арилгана, үсийг 
гялалзуулна.

Идэвхитэй найрлага: даливсын ханд, хулганасүүлийн 
тос, цагаан гааны үндэсний ханд, батрашийн тос. 

250 мл 
401821

ЭДИ ШЭДИ (ИД ШИД)
Үс ургуулах шампунь
Байгалийн гаралтай бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь үсийг чийгшүүлж, 
бэхжүүлнэ, ердийнөөр гялалзуулан гэрэлтүүлнэ. Ангижруулагч 
бодисуудын иж бүрдэл нь үс самналт болон үсийг хэвэнд оруулахыг 
хялбар болгоно. Таны үс гоо сайхнаар дүүрч, ердийнөөр гялалзана.

Идэвхитэй найрлага: гибискус, цээнэ, жамбагана, 
алтантовч болон алтанцэгцүүхэйн өвсний ханд, батраш, 
жамбагана, далиуны эфирийн тоснууд. 

200 мл 
401822

ЭДИ ШЭДИ (ИД ШИД)
Үс ургуулах ангижруулагч бальзам
Ургамлын хандууд нь үсний угийг бэхжүүлж, гялалзсан, толигор, 
бат бэх үсний ургалтыг хурдасгана. Даливсын ханд нь үсний 
уян хатан чанарыг нэмэгдүүлж, хугаралтыг багасгаж үс уналтыг 
бууруулна. Байгалийн гаралтай тоснууд нь үсийг илүү гялалзуулна.

Идэвхитэй найрлага: даливс болон цагаан гааны ханд, 
арцны ногоон модны ханд, хулганасүүл, далиу, лаванда 
цэцгийн эфирийн тоснууд. 

250 мл 
401823
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СИБИРИЙН УРГАМЛЫН ЕРТӨНЦ

ЖОДОО
Abies sibirica
Жодоо модны холтосыг сайтар ажиглавал түүн дээр бага 
зэргийн товгоруудыг харж болно. Нутгийн оршин суугчид 
тэдгээрийг хутгаар зүсч дараа нь урсан гарах давирхайг нь 
цуглуулж шарх эдгээхэд ашигладаг байжээ.

СИБИРИЙН АРЦ
Juniperus sibirica
Арцны бактери эсэргүүцэх шинж чанарыг Сибирийн хүн 
ам байнга үнэлдэг байсан. Арцны залуу мөчрүүдийн 
хандаар тэд торхоо угааж, дараа нь урт өвлийн турш хүнсээ 
хадгалахад ашигладаг байжээ.

БҮРЭЛГЭНЭ
Viburnum opulus
Бүрэлгэний жимс маш гашуун учир энэхүү ургамал ургадаг 
ихэнхи улс орнуудын оршин суугчид түүнийг хүнсэндээ 
хэрэглэддэггүй. Харин Сибирьт түүнийг уламжлалт боовны 
хачир болгон ашигладаг.

СИБИРИЙН ЦАНГИС
Vaccinium oxycoccus
Сибирийн зэрлэг цангис нь их хэмжээний исэлдэлтийн 
эсрэг бодисуудыг агуулдаг. Энэ жимс нь америк цангисаас 
ялгаатай: тэд арай бага хэмжээтэй, зузаан, илүү анхилуун 
бөгөөд амттай бус, харин гашуун байдаг.

ЭЛХАРШ
Tussilago farfara
Энэхүү ургамал өвөрмөц нэртэй, учир нь навчны дээд 
гадаргуу нь толигор ба хүйтэн, харин эсрэг тал нь торгомсог 
ба дулаан байдаг.

СИБИРИЙН ЗИМОЛЮБКА
Chimáphila umbellata
Энэхүү ургамлын нэрийг хэд хэдэн хэлнээс орчуулахад 
«өвөлд дуртай» хэмээдэг. Учир нь зимолюбка нь хойд 
зүгийн ойд, тэр дундаа Сибирьт ургадаг мөнх ногоон цөөхөн 
ургамлуудын нэг билээ.
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Манай бүтээгдэхүүнд ашиглагддаг байгалийн гаралтай 
сибирийн ургамлууд, мөөг, халуун ногоо болон жимс

АМУРЫН ҮЙС МОД
Phellodendron amurense
Гинкго билобын нэгэн зэрэгцээ амурын үйс мод нь Дэлхий 
дээр Мөстлөгийн үе эхлэхээс өмнө оршдог байсан.

УД МОД
Chamerion angustifolium
Энэ ургамлыг сибирчууд эрт дээр үеэс мэддэг. Уд модны 
навч нь ферментацийн үйл явцанд (исэлдэх) маш амархан 
ордог ба энгийн цайг гайхалтай орлуулна.

ТЭРЭГ ЦЭЦЭГ
Arnica montana
Тэрэг цэцэг бол зүрх болон судасны эрүүл мэндийг дэмжих 
хамгийн хүчтэй ургамлуудын нэг юм. Гэвч түүнийг олоход 
маш хэцүү, тэрээр өндөр ууланд 3000 м-т ургадаг. 

СИБИРИЙН МААЛИНГА
Linum usitatissimum
Сибирийн оршин суугчид маалингын ширхэнцэрийг илүү 
үнэтэй материал болох хөвөнгийн оронд уламжлан хэрэглэж 
ирсэн. Маалингын тос нь зүрх-судасны тогтолцоонд сайнаар 
нөлөөлдөгийг ХХ зууны төгсгөлд л эрдэмтэд нээжээ.

ТУУРЦАГ
Orthilia secunda
Энэхүү жижигхэн ургамлыг эмэгтэйчүүдийн ойн өвс гэж 
ихэнхидээ нэрлэдэг. Учир нь туурцагийг эмэгтэйчүүдийн 
үргүйдлийн уламжлалт эмчилгээнд хэрэглэдэг.

ХАЛТАРГАНА
Saussurea pygmea
Энэ ургамал нь төрөлхийн «уулчин» юм, түүнийг өндөр 
ууланд мөстлөгийн түвшинд олж болно. Нарнаас аврагдахын 
тулд халтаргана нь хэд хэдэн онцгой шинжүүдийг 
хөгжүүлсэн: түүний их бие нь үсэрхэг, харин үндсүүд нь нягт 
сүлжигдсэн.
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ЭРЧҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ
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ГЭСЭР
Сахал хусах гель 
Гель нь сахлаа амархан хусахад туслахаас 
гадна мөн арьсыг арчилна: цочроо болон 
үрэвсэл үүсэхийг саатуулна, гайхалтай 
чийгшүүлж, илэрхий тайвшруулах 
үйлчилгээ үзүүлнэ. 

Идэвхитэй найрлага: таван салаа болон галега 
ургамлын ханд, хулганасүүл, батраш, арц, ветиверийн 
эфирийн тос.

100 мл 402087

ГЭСЭР
Сахал хуссаны дараахь бальзам 
Сахал хуссаны дараахь тавгүй байдлыг 
арилгаж, арьсыг тайвшруулан зөөлрүүлнэ, 
шарх болон зүсэгдэлтийг эдгээнэ. Хушны, 
ойн болон фисташкийн самрын үнэт тос нь 
арьсыг үр дүнтэй чийгшүүлж, гуужилтыг 
багасгана. 

Идэвхитэй найрлага: хушны, ойн болон фисташкийн 
самрын тос, цагаан гааны ханд, далсар, хулганасүүл, 
ветиверийн ханд.

100 мл 402086

ГЭСЭР
Усанд орох шампунь-гель
1-т 2 онцгойд бэлдмэл нь мэдрэг арьсыг 
цочроохгүй, хэт хуурайшуулахгүй, сайн 
зайлагдаж арьс таталдах мэдрэмжийг 
үлдээхгүй. Бүх өдрийн турш бие болон үсийг 
сэргээж, эрч хүч бэлэглэнэ.

Идэвхитэй найрлага: хүн орхоодой болон ганга өвсний 
ханд, батраш, хулганасүүл ба бергамотын эфирийн 
тоснууд.

200 мл 402088
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ШУУДЭР (ШҮҮДЭР)
Ахимаг насны эмэгтэйчүүдийн хувийн ариун  
цэврийн део-гель
Бичил орчны ердийн байдлыг дэмжинэ. Ариутгах мэдэгдэхүйц 
нөлөө үзүүлнэ.

Идэвхитэй бүрдэл хэсгүүд: трегалоз, гагадайн ханд, 
алтантовч болон хумсан цэцгийн ханд..

150 мл 
401815

ШУУДЭР (ШҮҮДЭР)
Эмэгтэйчүүдийн хувийн ариун цэврийн байгалийн  
гаралтай фито саван
Биеийн эмзэг хэсгийг зөөлөн цэвэрлэж, эмзэг хэсгийн салстыг 
ердийнөөр чийгшүүлнэ.Цайны модны эфирийн тос нь арьсыг хурдан 
эдгээж, лаванда болон батрашийн тос нь бүхэл өдрийн турш цэвэр 
цэмцгэр байлгаж, сэргээнэ.

Идэвхитэй бүрдэл хэсгүүд: цайны мод, лаванда, 
батрашийн эфирийн тоснууд..

250 мл 
401825

БИЕ  
АРЧИЛГАА

82



ДУХААЛ АЗА 
(АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ)
Массажны сэргээгч тос 
Сибирийн эфирийн тос 
болон батраш нь дулаан, 
эрч хүчийг бэлэглэж, 
сэргээх үйлчилгээ үзүүлнэ. 
Энэ тосоор массаж хийхэд 
цусны эргэлт сайжирч, 
ядаргаа тайлагдана. 

Идэвхитэй найрлага: лемонграсс, 
батрашийн эфирийн тос, гацуур 
болон ганга өвсний эфирийн тос, 
ногоон кофе болон ойн самрын 
тоснууд. 

100 мл 401832 

ДУХААЛ АЗА  
(АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ)
Массажны  
дулаацуулах тос 
Энэ тосоор массаж 
хийхэд биеийг бүхэлд 
нь сайжруулж, цусны 
эргэлтийн үйл явцыг 
идэвхижүүлнэ, булчингийн 
хэт ачааллын үед туслана. 

Идэвхитэй найрлага: улаан чинжүү 
болон халуун ванилийн тоснууд, 
цагаан гаа, шанцайн эфирийн тос, 
задь, хулганасүүл, ветивер, бэрсүүт 
жүржний эфирийн тос. 

100 мл 401833 

ДУХААЛ АЗА 
(АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ)
Массажны  
тайвшруулагч тос 
Зандан, кардамон, 
шимтэглэй болон 
эвкалиптын тансаг холимог 
нь биемахбодид сайнаар 
нөлөөлж, хүч чадлыг 
нөхөн сэргээж, дархлааг 
бэхжүүлнэ. 

Идэвхитэй найрлага: лавандагийн 
эфирийн тос, батраш болон зандан 
модны эфирийн тос, хошооны ханд, 
гүнжидийн тос. 

100 мл 401834 
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ЭНХЭРГЭН (ЭНХРИЙ)
Биеийн чацарганатай тос
Чацарганы суурьтай тос нь хүйтний улиралд арьсыг 
эрчимтэй тэжээж, чийгшүүлнэ.

Ургамлын идэвхитэй орц: чацаргана, сархи өвс 
болон хушны тос, ши ургамлын тос, гүзээлзгэнэ болон 
бөөрөлзгөний ханд.

100 мл 
403792
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ЭНХЭРГЭН (ЭНХРИЙ)
Сибирийн хуштай биеийн сүүн шингэн
Биеийн зөөлөн сүүн шингэн нь арьс хөгшрөх үйл явцыг 
удаашруулна.

Идэвхитэй бүрдэл хэсгүүд: сибирийн хушны тос, айлс 
болон гацуурын тос, нарсны нахианы ханд.

250 мл 
402602

ЭНХЭРГЭН (ЭНХРИЙ)
Уулын лавандатай биеийн сүүн шингэн
Сүүн шингэн нь биеийн арьсыг зөөлрүүлж, амьдралын эрч хүчийг 
буцаан олгоно.

Идэвхитэй бүрдэл хэсгүүд: лавандагийн эфирийн тос 
болон ханд, далсарын навчны ханд.

250 мл 
403791

СЭБЭР (ЦЭВЭР)
Уулын лавандатай халуун усанд орох зөөлөн саван
Лавандагийн үнэртэй зөөлөн саван нь арьс болон үсийг цэвэрлэж, 
зөөлрүүлнэ, хуурайшилт ба цочроог арилгана. 

Идэвхитэй бүрдэл хэсгүүд: лавандагийн эфирийн тос 
болон ханд.

200 мл 
403789

СЭБЭР (ЦЭВЭР)
Сибирийн хуштай халуун усанд орох зөөлөн саван
Ургамал болон тоснуудын ашигтай шинж чанаруудаар баяжуулсан 
хушны тос нь нүүр болон биеийн арьсны залуу насыг хадгална. 

Идэвхитэй бүрдэл хэсгүүд: сибирийн хушны тос, айлс 
болон гацуурын тос, нарсны нахианы ханд.

200 мл 
402599
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ГОРХОН (ГОРХИ)
Хөлийг төгс болгох сэргээгч тос. Бадайрч хүндэрсэн хөлийг амраана. 
Сэргээж, бичил судсыг сайжруулна. Таатай, хөнгөн мэдрэмжийг 
бэлэглэнэ. Арьсыг чийгшүүлж, толигор болгоно.

Идэвхитэй найрлага: глицерин, шар буурцагны устөрөг-
чжүүлсэн полиглицеридууд, зимолюбкийн тос, гаа. 

75 мл 
401804

БИЕ  
АРЧИЛГАА

ГОРХОН (ГОРХИ)
Ургамлын гаралтай судасны хана бэхжүүлэгч
Хөлний тунгалагийн урсгал болон цусны эргэлт хямрахаас сэргийлж 
дэмжлэг үзүүлнэ: 
 • Цусны бичил эргэлт болон тунгалгийн эргэлтийг сайжруулна. 
 • Цусны судасны ханыг бэхжүүлнэ.
 • Венийн болон бичил судсыг бэхжүүлнэ.

Найрлага: диосмин, рутин, зимолюбка ургамлын 
нахиа, хүнсний нэмэлт бичил талстжуулсан целлюлоз 
(дүүргэгч), хүнсний нэмэлт кальцийн стеарат (бөөгнөрөл 
үүсэхээс сэргийлэх бодис).

60 шахмал 
500191

ГОРХОН (ГОРХИ)
Сэргээгч тос форте
Капсулжуулсан троксерутин, хануур хорхой болон туулайн бөөрний 
хандаар хүчирхжүүлсэн томъёо нь хөлний арьсны цусны бичил эрг-
элтийг сайжруулж, хүнд оргих мэдрэмжийг бууруулна, арьсны уян 
хатан чанарыг нэмэгдүүлнэ. Та алхам тутамдаа хөнгөн мэдрэмжийг, 
тав тухыг мэдрэнэ!

Идэвхитэй найрлага: капсулжуулсан троксерутин, РР 
аминдэм, кофеин, хануур хорхой болон туулайн бөөр, улаан 
усан үзэмний навчны ханд.

75 мл 
401804
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ЭНХЭРЭЛГЭ (ЭНХРИЙЛЭЛ)
Хөлийн тосон дезодорант
Эвгүй үнэрээс найдвартай хамгаалж, хөлс ялгаралтыг хэвийн 
болгоно. Батраш, айлс болон гацуурын шилмүүсний эфирийн тос нь 
сэрүүцүүлж, хөлөнд таатай, хөнгөн, сэргэг мэдрэмжийг өгнө.

Идэвхитэй найрлага: цардуулын үрэл, цагаан бургасны 
ханд, лавандагийн эфирийн тос. 

75 мл 
401797

МУЛЬХЭН (МӨС)
Хөлийг амраагч гель
Хаван болон арьсанд зогсонгишил үүсэх үйл явцыг арилгана. Хөл 
хүндрэх мэдрэмжийг арилгаж, таатай хөнгөн байдлыг бэлэглэнэ. 
Таатай сэрүүцүүлж сэргээнэ. Задгай гуталтай явахад таагүй 
мэдрэмж төрүүлэхгүй.

Идэвхитэй найрлага: гүнжидийн тос, туулайн бөөрний ханд, 
хар заяахайн ханд, батрашийн эфирийн тос, кофеин, башир 
цэцгийн эфирийн тос, трегалоза, майораны эфирийн тос, 
эвкалиптын эфирийн тос, мөнх цэцгийн эфирийн тос. 

75 мл 
401803

ЭНХЭРЭЛГЭ (ЭНХРИЙЛЭЛ)
Хөлийн улны хатуурсан арьсыг зөөлрүүлэх тос
Шүвтэр болон сибирийн ургамлуудын ханданд сууриласан тос нь 
хөлийн улны хатуурсан арьсыг эрчимтэй чийгшүүлж, зөөлрүүлнэ. 
Хөлийн арьсыг ариутган цэвэрлэж, хөнгөн мэдрэмж үүсгэнэ.

Идэвхитэй найрлага: шүвтэр (15%), уд мод болон цагаан 
гааны ханд, арц ба батрашийн ханд. 

75 мл 
403016

ЭНХЭРГЭН (ЭНХРИЙ)
Гарын тос
Лууван, үхрийн нүд, хулуу болон нимбэгний хандтай гарын тос нь 
арьсыг толигор болгож, залуужуулна. Байгалийн гаралтай бүрдэл 
хэсгүүд нь хэт хуурайшихаас хамгаалж, чийгшүүлнэ, тэжээнэ.

Идэвхитэй найрлага: Д-пантенол, F аминдэм, сархиаг, 
фисташка, чацаргананы тос, үхрийн нүд, лууван, хулуу, 
нимбэгний шүүс, хушганы навч, тэс жимсний ханд. 

65 мл 
401819

87



3

4

2

1

88



УЯН НОМО (УЯН НУМ) 
Биеийн өтгөрүүлсэн бальзам
 • Биеийн хэт ачааллын үед 
хэрэглэхэд онцгой үр дүнтэй. 

 • Агшин зуур нэвчих үр дүн 
үзүүлнэ.

 • Маш хурдан нөхөн сэргээнэ.
 • Дээд зэргийн удаан хамгаалалт. 

3

Найрлага: жодоо модны давирхай, хондрои-
тин,органик хүхэр, тормуг болон зэдгэлжийн 
ханд, папаин, эфирийн тоснуудын иж 
бүрдэл (эвкалипт, жодоо, далсар, ладан, 
тормуг, зэдгэлж, башир цэцэг).

50 мл 402580

ХУРДАН (ХУРДАН)
Биеийн бальзам
 • Хүзүү болон бүсэлхийн үений 
агшин зуурын тусламж.

 • Үрэвслийн үед туслаж, нөхөн 
сэргээх үйл явцыг хурдасгана.

 • Зогсонгишилийн үйл явцыг 
арилгана. 

4

Найрлага: царс модны үндэсний ханд, 
органик хүхэр, гавар, гаа.

50 мл 402861

ЖИВОКОСТ
Тормугны ханд, глюкозамин 
болон хондроитинтай бальзам
 • Үе мөчний бальзамын сонгодог 
томъёо.

 • Хөдөлгөөнийг мэдэгдэхүйц 
сайжруулна.

 • Сэрүүцүүлж үрэвслийг 
арилгахад туслана.

 • Олон үеийнхэн сайшаасан! 

1

Найрлага: хондроитины сульфат, 
глюкозамины гидрохлорид, хөөсөнцөр 
замгийн ханд, тормугийн ханд, эфирийн 
тосны иж бүрдэл (эвкалипт, кайепут, арц, 
далсар болон башир цэцэг).

100 мл 402692

УЯН НОМО (УЯН НУМ)
Байгалийн гаралтай биеийн 
бальзам
 • Байгалийн гаралтай биеийн 
бальзам.

 • Хөдөлгөөнийг мэдэгдэхүйц 
сайжруулна.

 • Сэрүүцүүлж үрэвслийг 
арилгахад туслана. 

 • Хурдан ба тогтвортой үр дүн. 

2

Найрлага: хондроитины сульфат, глюко-
замины гидрохлорид, гиалуроны хүчил, 
папаин, гаа, эфирийн тосны иж бүрдэл 
(жодоо, далсар, башир цэцэг).

100 мл 402579
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КОРЕНЬ
Олон талын үйлчилгээтэй бальзам
 • Янз бүрийн гаралтай үрэвслийг намдаана. 
 • Түрхсэн хэсгийг халааж, биеийн байдлыг 
сайжруулна. 

 • Тамир тэнхээг сэргээнэ.
 • Хөл, гарын үе мөчийн таагүй мэдрэмжийг 
хөнгөвчилнө. 

Найрлага: одооны тос, гавар, эвкалиптийн эфирийн тос, 
нарсны давирхай, ганганы ханд, царсны холтосны ханд, 
цээнийн ханд, элхаршийн ханд, халгайн ханд, зөрөг 
цэцгийн ханд, бадааны ханд, толгодын бударганын ханд, 
цагаан хошооны ханд, цооргонын ханд, алтанцэгцүүхэйн 
ханд, хусны агилын ханд.

250 мл 402860

БИЕ ТАВГҮЙРХЭХ БА 
ӨВДӨЛТИЙН ҮЕД

БУЛЧИН БОЛОН ҮЕ 
МӨЧНИЙ ӨВДӨЛТИЙН 
ҮЕД, ХАНИАД 
ТОМУУ, УУШГИНД 
ЗОГСОНГИШИЛ ҮҮСЭХ 
ЯВЦАД 

ОСТЕОХОНДРОЗООС 
СЭРГИЙЛЭХЭД

ДОМОГТ «КОРЕНЬ» 
БАЛЬЗАМЫГ ХЭРХЭН 
АШИГЛАХ ВЭ?
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СЭБЭР (ЦЭВЭР)
Дотуур үйлчилгээтэй байгалийн 
гаралтай ургамлын хөлс дарагч
 • Бадаан нь хөлсний эвгүй үнэр гарах 
шалтгаан болох бактерийн үйлчилгээг 
дарангуйлна.

 • Хулганасүүл нь хөлсний булчирхайн 
идэвхийг бууруулж, арьсны цочроо болон 
үрэвслээс сэргийлнэ.

 • Ганга өвс нь хөлс ялгаралтыг зохицуулах 
зах хязгаарын мэдрэлийн тогтолцоог 
хэвийн ажиллуулна. 

Найрлага: хулганасүүлийн навчны ханд, мөлхөө ганга 
өвсний ханд, падгар навчит бадааны ханд.

60 капсул 400961
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МЭДЭСЭ / ОТОЧИЙН НУУЦ
Нөхөн сэргээх форте бальзам
Шинэ бүтээгдэхүүн Ангиогенинтай (нөхөн төлжилт болон 
цусны эргэлтийг идэвхижүүлэгч уураг) флорентины 
усан суурьтай бальзам нь үрэвсэлийг арилгаж, бодисын 
солилцоог идэвхижүүлнэ, гэмтлийн дараа арьсыг нөхөн 
төлжүүлнэ.

 Идэвхитэй найрлага: шинэчлэлийн уураг ангиогенин, 
флорентины (жодооны) ус, бадаан, таван салаа, цагаан 
даль, эхинацейн ургамлын ханд.

10 мл 
404536
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МЭДЭСЭ (ОТОЧИЙН НУУЦ)
Нөхөн сэргээх бальзам
Байгалийн тос, прополис болон сүүнцэрийн 
зуун хувийн ердийн хослол нь арьсыг 
тайвшруулж, цочроог арилгана, шарх 
эдгэрэлтийг хурдасгана. Нарны болон 
дулааны түлэгдэлтийн үед онцгой үр дүнтэй. 

Найрлага: наранцэцгийн үрийн тос, тосон туулга, 
зөгийн лав, чидун жимсний тос, гүнжидийн тос, лаванда 
цэцгийн эфирийн тос, жодооны давирхай, жодооны 
эфирийн тос, эвкалиптийн эфирийн тос, зөгийн үүрний 
сүүнцэрийн ханд, амарантын ханд, зөгийн тоосонцорын 
ханд, зөгийн балны ханд, далсар цэцгийн навчны ханд, 
зандан модны эфирийн тос, токоферол.

30 мл 401802

ОДОН (ОД)
Халаах үйлчилгээтэй анхилуун бальзам
Байгалийн гаралтай 9 тосны үнэртэний 
эмчилгээний хослол нь тайвшруулж, хэт 
ядаргааг арилгана, биемахбодийг улирал 
солигдох болон хүйтний улиралд дасан 
зохицоход туслана. 

Найрлага: ус, тосон туулга, батрашийн эфирийн тос, 
эвкалиптийн эфирийн тос, гавар, лаванда цэцгийн 
эфирийн тос, шимтэглэйн эфирийн тос, чацарганын 
тос, годил өвсний эфирийн тос, далиу өвсний эфирийн 
тос, цагаан гааны эфирийн тос, майораны эфирийн тос, 
наранцэцгийн үрийн тос, далсар цэцгийн навчны ханд.

30 мл 401800

АМИН (АМЬСГАЛ)
Массаж хийх жодооны бальзам
Сибирийн байгалийн халуун дулаан, эрч 
хүчийг мэдрэнэ үү! Жодооны давирхай бо-
лон улаан чинжүүний эфирийн тос нь гүн 
дулаацуулж, биемахбодийн хамгаалах хүч 
чадлыг нэмэгдүүлнэ. Эфирийн болон ур-
гамлын тоснууд нь үнэртэний эмчилгээний 
үйлчилгээ үзүүлж, харин ургамлын хандны 
иж бүрдэл нь амьсгалыг хөнгөвчилнө.

Найрлага: жодооны давирхай, улаан чинжүүний тос, 
эфирийн тсоны иж бүрдэл (эвкалипт, жодоо, равенсар, 
хуш, хахуун, хулганасүүл, айлс, майоран, ганга), ургамлын 
хандны иж бүрдэл (далдуу модны цэцэг, царс, хусны 
нахиа, хулганасүүл, батраш).

50 мл 402456
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SIBERIAN 
SPA

СИБИРИЙН САРНАЙ
Дээд зэргийн идэвхитэй тос
нохойн хошууны тос, сарнайн ус, болгар 
сарнайн тос, хүн орхоодой, далсар болон 
алтан гагнуурын тостой.

Нохойн хошууны тосоор баяжуулсан тос нь нүүр 
болон хүзүүний арьсыг тэжээж, нөхөн сэргээнэ, нөхөн 
төлжилтыг идэвхижүүлж, судсыг бэхжүүлнэ.

50 мл  404113

СИБИРИЙН САРНАЙ
Баялаг тос
Гүн тэжээж, сэргээснээр тос нь нөхөн 
төлжилтийн ердийн үйл явцуудыг 
идэвхижүүлнэ, арьсны уян хатан чанарыг 
нэмэгдүүлж, тайвшруулна, тэжээнэ. 

Найрлага: нохойн хошуу, бүйлс, макадамия, болгар 
сарнайн тос болон далсарын хандтай.

15 мл 404112
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СИБИРИЙН САРНАЙ
Нүүр угаах хамба хилэн 
хөөс
цэцгийн ус, болгар сарнайн 
тос болон нохойн хошууны 
хандтай.

Ургамлын хандны суурьтай хөөс 
нь мэдрэг арьсны арчилгаанд 
тусгайлан зориулагдсан. Арьсыг 
зөөлөн цэвэрлэж, сэргээнэ, нөхөн 
сэргээж, гэрэлтүүлнэ.

150 мл 405598

СИБИРИЙН САРНАЙ
Сэргээгч ус
нохойн хошууны ханд, 
цэцгийн ус болон болгар 
сарнайн тостой.

Ургамлын ханд болон эфирийн тос-
нууд нь бүх төрлийн арьсыг тэжээж, 
бэхжүүлнэ, зөөлөн сэргээнэ. Таны 
арьс чийгшиж, уян хатан болж 
байгааг мэдэрнэ үү.

100 мл 405597

СИБИРИЙН САРНАЙ
Гүн чийгшүүлэлтийн 
аромамусс
Муссын зөөлөн бүтэц нь 
исэлдэлтийн эсрэг бодисууд 
болон ургамлын хандаар 
баяжуулагдсан тул хүрээлэн 
буй орчны сөрөг нөлөөнөөс 
арьсыг хамгаалж, эсийн 
шинэчлэлийг хурдасган 
хөгширөлтийн үйл явцуудыг 
удаашруулна. 

Найрлага: сарнайн ус, нохойн хо-
шуу болон болгар сарнайн тостой.

100 мл 404111
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БИЕ АРЧИЛГАА
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ЦАНГИСИЙН ПУНШ
Усанд орох аминдэмтэй гель
Усанд орох баялаг гель таны арьсыг 
гайхалтай чангалж, сэргээнэ, сэтгэл 
санааг өргөж бүх өдрийн турш эрч хүчээр 
цэнэглэнэ.

Идэвхитэй найрлага: сибирийн цангисийн ханд, виргин 
арцны эфирийн тос, амтат жүржийн эфирийн тос, 
грейпфрутын эфирийн тос.

250 мл  402418

ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ БА БАТРАШ
Усанд орох сэрүүцүүлэх гель 
Сибирийн ургамлуудын хандад сууриласан 
усанд орох гель нь биеийн арьсыг үр дүнтэй 
цэвэрлэж сэтгэл санааг өргөнө. Батрашийн 
ханд нь арьсыг гайхалтай сэргээнэ, ойн 
шинэхэн гүзээлзгэний навч нь арьсыг чийг-
шүүлж, эрч хүч болон аминдэмээр хангана. 

Идэвхитэй найрлага: ойн гүзээлзгэнэ болон батра-
шийн ханд, амтат жүржийн эфирийн тос, грейпфрутын 
эфирийн тос.

250 мл  402417

ЭРЧ ХҮЧТЭЙ ХҮН ОРХООДОЙ
Усанд орох сэргээх гель 
Сибирийн хүн орхоодой болон виргин 
арцны сэтгэл сэргэм үнэртэй усанд орох 
гель нь биеийн арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, 
зөөлрүүлнэ, эрч хүчээр цэнэглэнэ.

Идэвхитэй найрлага: сибирийн хүн орхоодойн 
(элеутерококкийн) ханд, виргин арцны эфирийн тос, 
амтат жүржийн эфирийн тос, бергамотын эфирийн тос, 
цооргонын эфирийн тос, цагаан гааны эфирийн тос.

250 мл  402416
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ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ БА БАТРАШ
Гарын арьс ба хумсанд зориулсан тос
Ойн гүзээлзгэнэ батрашийн хандаар баяжуулсан анхилуун тос нь 
гарын арьсыг толигор болгож, тэжээнэ. Идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь хумс арчилгааг хангаж, бэхжүүлнэ, хугаралтаас 
сэргийлнэ.

Идэвхитэй найрлага: ойн гүзээлзгэний ханд, батрашийн 
ханд, амтат жүржийн тос, грейпфрутын эфирийн тос.

75 мл 
402587 

ГАР  
АРЧИЛГАА
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ЦАНГИСИЙН ПУНШ
Гарын арьс ба хумсанд 
зориулсан тос 
Аминдэмээр баяжуулсан 
хөнгөн бүтэцтэй тос нь 
гарын арьсыг тэжээж, гүн 
чийгшүүлснээр, хумсыг 
бэхжүүлнэ, хурдан 
шингэж наалдах мэдрэмж 
төрүүлэхгүй.

Идэвхитэй найрлага: сибирийн 
цангисийн ханд, виргин арц, 
амтат жүрж болон грейпфрутын 
эфирийн тос.

75 мл 402586 

ЭРЧ ХҮЧТЭЙ ХҮН 
ОРХООДОЙ
Гарын арьс ба хумсанд 
зориулсан тос 
Сибирийн хүн орхоодойн 
ханд болон виргин арцны 
эфирийн тостой тэжээлийн 
тос нь гарын арьсыг нөхөн 
сэргээж, тэнийлгэнэ. 
Кератин нь хумсыг 
бэхжүүлэхэд туслана.

Идэвхитэй найрлага: сибирийн 
хүн орхоодойн ханд, виргин 
арцны эфирийн тос, амтат жүржний 
эфирийн тос, бергамотын эфирийн 
тос, цооргонын эфирийн тос, цагаан 
гааны эфирийн тос.

75 мл  402588

СИБИРИЙН САРНАЙ
Гарын арьс ба хумсанд 
зориулсан тос 
Гайхалтай үнэртэй тос нь 
хөгширөлтийн үйл явцыг 
удаашруулна, кератин нь 
хумсыг бэхжүүлнэ.

Идэвхитэй найрлага: нохойн 
хошуу, далсар болон франц 
сарнайн ханд, болгар сарнайн 
цэцэг болон тостой.

75 мл  403443
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БАЙГАЛИЙН 
ГОО САЙХНЫ 
ЛАБОРАТОРИ: 
ШИНЭ ТҮВШИН
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» — ИЙН 
БИОЛОГИЙН ИДЭВХИТ ГОО САЙХАН
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ЖИНХЭНЭ  
БАЙГАЛЬ
Гоо сайхны зүрх нь бол алтайн 
модны мөөг, түүнийг мөн домогт 
"мөнх насны мөөг" хэмээдэг. 
Түүний өвөрмөц нөхөн сэргээх 
болон исэлдэлтийн эсрэг 
чанаруудыг хүн төрөлхтөн хоёр 
мянга гаруй жилийн өмнө мэдсэн.

ЖИНХЭНЭ  
ШИНЖЛЭХ УХААН 
EXPERALTA PLATINUM цувралын 
гайхалтай өөрчлөн хувиргах нууц 
нь ургамлын болон шинэчлэгдсэн 
иж бүрдлүүдийн үр дүнтэй 
хослолд оршдог. 

ХҮНИЙ ТӨЛӨӨ
Experalta Platinum тансаг 
бэлдмэлүүд нь нүүрний арьсны 
эрэлт хэрэгцээнд амархан дасан 
зохицдог:
 • Төрөл бүрийн арьсны бүрэн 
дүүрэн арчилгаа, хөгширөлтөөс 
сэргийлнэ.
 • Хувь хүмүүст зориулсан гоо 
сайхны томъеонууд нь ахимаг 
насны эрэлт хэрэгцээг шийднэ. 

АЛТАЙН МӨӨГ* 
АРЬСАНД 
ҮЙЛЧЛЭХ НЬ:
 • Коллагений 
нийлэгшилтийг 
идэвхижүүлнэ.

 • Эсийг залуужуулж, 
эрүүл байлгана.

 • Арьсны дархлааг 
бэхжүүлнэ.

* EXPERALTA PLATINUM цувралын 
бүх бүтээгдэхүүний найрлаганд 
багтана.
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Цэвэрлэгээний шинэчлэгдсэн бэлдмэлүүд нь арьсыг 
эрч хүчээр тэтгэж, хорт бодисууд болон бохирдлоос 
цэвэрлэнэ, ердийн рН-тэнцвэрийг нөхөн сэргээж 
хүрээлэн буй орчны хорт хүчин зүйлсээс хамгаална.

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

НҮҮРНИЙ 
БУДАГ АРИЛГАХ 
МИЦЕЛЛЯРЫН УС
Арьсны бохирдол болон 
гоёлын нүүр будалтыг 
цэвэрлэнэ. Усаар угаах 
шаардлагагүй. Зовхины 
будгийг арилгахад 
тохирно.

150 мл 404328

НҮХЖИЛТЫГ 
ЦЭВЭРЛЭХ 
ЭРЧИМТЭЙ 
ГУУЖУУЛАГЧ
Гурван төрлийн 
идэвхитэй мөхлөгүүд 
нь арьсыг зөөлөн 
гуужуулж, арьсыг 
зөөлөн, толигор 
болгоно.

100 мл 404329

ГҮН 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 
БОЛОН АРЬС 
ТЭГШЛЭХ 
ГУУЖУУЛАГЧ
Жимсний хүчлүүд 
нь арьсыг зөөлөн 
гуужуулна. Нүүрний 
өнгийг сайжруулж, 
нүхжилтийг 
багасгана, тослог 
гялбааг арилгана.

150 мл 404330

НҮҮР УГААХ 
ЦЭВЭРЛЭГЧ ТОС
Бохирдол болон 
нүүрний будгийг 
зөөлөн арилгана. 
Арьсны бүх төрөлд, 
тэр дундаа мэдрэг 
арьсанд тохирно.

150 мл 404327
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ӨӨРЧЛӨН ХУВИРГАХ ТОМЪЁО:  
ШИНГЭН ЦАГААН АЛТ

Коллагений нийлэгшилтийг 
нэмэгдүүлэн арьсны уян хатан чана-
рыг дээшлүүлнэ.

Х50 
ТОГТОЛЦООНЫ 
БИЧИЛ КАПСУЛУУД
Идэвхитэй бодисуудыг арьсны 
эсэд тун нарийн тээвэрлэнэ.
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Иж бүрэн арчилгаанд зориулсан гурван бэлдмэл 
нь төрөл бүрийн арьсанд тохирно. Та алинийг нь 
сонгох вэ? Зөөлөн тосон бүтэцтэй өдрийн флюид, 
өдрийн ханасан арчилгаа эсвэл шөнийн дээд 
зэргийн тэжээлийн тосыг уу? Бүгдийг нь түрхэж 
үзээрэй!

ИДЭВХИТЭЙ НӨХӨН 
СЭРГЭЭХ ШӨНИЙН ТОС
Нойрсох үед нөхөн сэргээх 
үйл явцуудыг идэв- 
хижүүлж, арьсыг чийг-
шүүлэн тэжээнэ, өдрийн 
турш авсан бичил гэмтлүү-
дийг саармагжуулна.

2

50 мл 404323

ЭРЧИМТЭЙ 
ЗАЛУУЖУУЛАХ 
ӨДРИЙН ТОС
Арьсыг тэгшилж, фото 
хөгширөлтөөс сэргийлнэ, 
коллаген болон эластины 
ялгаралтыг нэмэгдүүлнэ.

4

50 мл 404321

ЗОВХИНЫ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ТОС
Өндөр үр дүнтэй тос нь 
зовхины нимгэн арьсыг зөв 
арчилж, хаван үүсгэхгүй, илт 
мэдэгдэхүйц арьс татах үр 
дүн үзүүлнэ.

1

15 мл 404326

ЗАЛУУЖУУЛАХ 
ӨДРИЙН ФЛЮИД
SPF хамгаалалттай шинэч- 
лэсэн флюид нь коллаген 
болон эластины нийлэг-
шүүлэлтийг нэмэгдүүлэн 
нүүрний өнгийг сайжруулна.

3

50 мл 404320

ЧИЙГШИЛТ  
БОЛОН ТЭЖЭЭЛ  
(ӨДӨР ТУТМЫН АРЧИЛГАА)
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Чиглэгдсэн үйлчилгээтэй бэлдмэлүүдийг сиби-
рийн үнэт ургамлууд болон шинжлэх ухааны 
шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үндэслэн 
бүтээсэн тул арьсанд залуу насыг эргүүлэн өгч, 
гэрэлтүүлж, уян хатан болгоно.

УХААЛАГ АРЧИЛГАА 
(ГОО САЙХНЫ ИЙЛДСҮҮД)

НҮҮРНИЙ АРЬСНЫ ОЛОН ҮЙЛДЭЛТ ТОС
Сибирийн тоснуудын үнэт иж бүрдэл нь 
өдрөөс өдөрт хөгширөлтийн үйл явцуудыг 
удаашруулж арьсыг залуу, гэрэлтсэн хэвээр 
хадгална. Е аминдэм болон омега-3 тосны 
хүчлүүдээр баялаг тос нь арьсыг исэлдэх 
стрессээс хамгаална, коллагены ялгаралтыг 
идэвхижүүлж, үрчлээний илрэлийг мэдэгдэхүйц 
багасгана, арьсыг бэхжүүлнэ.

10 мл 405382
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 ӨТГӨРҮҮЛСӨН ИЙЛДЭС 
«ЧИЙГШҮҮЛЭЛТ БА 
ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ»
Арьсны агшин зуурын 
нөхөн сэргээлтийн 
мэдрэмжинд
Х50 HYALFILLER иж бүрдэл 
нь гиалуроны хүчилтэй 
хослон өөрийн гиалуроны 
хүчлийн нийлэгшилтийг 
нэмэгдүүлж, түүгээр 
эпидермисийн дээд давхрыг 
хангана. Үрчлээг дотроос 
болон гаднаас тэнийлгэнэ.

1

10 мл 404322

 ӨТГӨРҮҮЛСЭН ИЙЛДЭС 
«ЗАГВАРЧЛАЛ БА АРЬС 
ТАТАЛТ»
Арьсны гайхалтай 
таталтанд
X50 PHOTOGLOW 
шинэтгэлийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг нь нүүрний хэлбэрийг 
татаж галбиржуулна, 
арьсны нягт ба зузааныг 
нэмэгдүүлнэ, арьсыг 
тэгшлэнэ.

2

10 мл 404325

 ӨТГӨРҮҮЛСЭН ИЙЛДЭС 
«ҮРЧЛЭЭНИЙ ЗАСАЛ
Үрчлээ болон нас ахихад 
илэрдэг арьсны бусад 
өөрчлөлтүүдтэй тэмцэх 
дээд зэрэглэлийн бэлдмэл. 
Үнэтэй идэвхит хэсэг нь дух, 
хамар, амны орчмын арьс, 
хацар, эрүү, нүдний болон 
уруулын эргэн тойрны 
арьсны гадаргууг үр 
дүнтэйгээр тэнийлгэнэ.

3

10 мл 404324

107



НҮҮРНИЙ  
УХААЛАГ ТОС
50 мл 406342

20 гаруй идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн үр дүн бүхий, олон 
түвшинтэй үйлчилгээ нь нүүрний 
арьсыг залуужуулж дэмжинэ.

ЦАГ ХУГАЦААГ ЗОГСООНО
Очир-Эрдэнийн энгэсэгтэй 
холбоотой пептидуудын 
иж бүрдэл нь эсийн амь-
драх хугацааг уртасгана, 
хэт ягаан туяа, исэлдэх үйл 
явцууд болон стресс, бичил 
үрэвслээс үүдэлтэй ДНК 
түвшинд хуримтлагдсан ал-
дааг засна. Шар буурцагны 
шошны ханд нь эсийг залуу-
жуулах үйл явцыг хариуцна.

ХЯЗГААРТАЙ ЦУВРАЛ
ГОО САЙХНЫ ТАНСАГ ХАНДЛАГА:  
ҮР ДҮНД ХУРДАН ХҮРНЭ, УДААН ҮЙЛЧИЛНЭ

САВНЫ ХЭМЖЭЭ 
НЭМЭГДСЭН!

ҮРЧЛЭЭ АРИЛГАНА
Булчин сулруулагч нь 
духны босоо үрчлээ болон 
нүд орчмын «галуун 
сарвууг» тэгшилнэ. 
Сверцийн ханд нь босоо 
үрчлээг тэгшилнэ.

ТАНСАГ АРЬС ТАТАЛТ БА 
НҮҮРНИЙ ХЭЛБЭРИЙГ 
ЗАГВАРЧЛАНА
Галактоарабинан (сиби-
рийн шинэсийн полиса-
харид) нь агшин зуурын 
механик таталтыг хангана. 
Япон камелийн тос нь кол-
лагений нийлэгшилтийг 
идэвхижүүлнэ, арьсны уян 
хатан чанарыг нэмэгдүүлж, 
түүний бүтцийг тэгшилнэ.
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УХААЛАГ ИЙЛДЭС
50 мл 406466

ШИНЭ ТОМЪЁО:
гиалуроны хүчил, 
интоорын үнэт 
тос болон ханд нь 
үрчлээг агшин зуур 
тэгшилж, нүүрний 
өнгийг тэгшилж, 
гэрэлтүүлнэ. 

ЧАВГА, ЦАНГИС БОЛОН 
ЦУБАКИЙН (ЯПОН 
КАМЕЛИ) ТОС
нь исэлдэлтийн эсрэг 
илэрхий үйлчилгээтэй, 
арьсыг тэжээж, зөөлрүүлнэ.

ЦЭВЭР СЭТГЭЛ 
ХӨДЛӨЛИЙН 
ГОО САЙХАН! Шинэ 

 бараа!

ИНТООРЫН  
ДЭЛБЭЭНИЙ ХАНД
нь фото хөгширөлтөөс 
хамгаалж, хэт ягаан 
туяаны үйлчилгээний үр 
дүнг засна.

ОЧИР-ЭРДЭНИЙН 
ЭНГЭСЭГТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ПЕПТИДУУДЫН ИЖ БҮРДЭЛ
нь эсийн амьдрах 
хугацааг уртасгаж, ДНК-д 
хуримтлагдсан алдааг 
залруулна.
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PHYTOMEDICA 
БАТГАНЫ ЭСРЭГ
Арьсны өө арилгагч 
ийлдэс
Арьсны өөг хэрхэн дарахыг 
мэднэ! Үрэвслийн эсрэг 
болон микроб эсэргүүцэх 
үйлчилгээ үзүүлнэ, себумын 
ялгаралтыг хэвийн болгоно, 
нүхжилтийн бөглөрөлтийг 
бууруулж, батганы тоог 
багасгана.

Ургамлын идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд: уд мод болон цагаан бур-
гасны ханд, манукийн тос, эфирийн 
тоснуудын иж бүрдэл (батрашийн, 
жодооны, цайны модны).

50 мл 402091

PHYTOMEDICA А-ДЕРМА
Хэт мэдрэг арьсны тав 
тухтай байдал
Хэт мэдрэг арьсны тав 
тухтай байдал. Тосны 
хамгаалах давхаргыг 
нөхөн сэргээж, бичил 
гэмтлийн эдгэрэх үйл явцыг 
хурдасгана, үрэвслийг 
багасгаж, хуурайшилт 
болон гуужилтыг арилгана.

Ургамлын идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд: сүүний уургууд, бисаболол, 
F аминдэм, замбаганы холтосны 
ханд, буржгар батрашийн тос.

50 мл 402090

PHYTOMEDICA
Арьс тайвшруулагч 
цацлага
Онцгойд патентлагдсан иж 
бүрдэл нь долоон ургамлын 
хандыг агуулна, маш хурдан 
чийгшүүлж, гуужилт 
ба загатнааг арилгана, 
үрэвслийн үйл явцуудыг 
зогсоож, улайлтыг 
багасгана.

Ургамлын идэвхитэй бүрэл-
дэхүүн хэсгүүд: далсар цэцэг, 
алтантовч цэцэг, байгалийн гүүн 
хөхийн ханд, ногоон цай, чихэр 
өвсний ханд, япон тарна, азийн 
центеллийн ханд.

50 мл 402815
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PHYTOMEDICA 
ҮЕ ШАТ 1
SPF 30 өдрийн цайруулах тос
Арьсыг хэт ягаан туяанаас 
найдвартай хамгаалснаар 
нарнаас үүдэлтэй арьс харлахаас 
сэргийлнэ. Арьсанд үйлчилж 
хар толбыг цайруулна, арьсыг 
тэнийлгэнэ. Нүүр будалтын суурь 
тос болгон эсвэл арчилгааны 
бие даасан бэлдмэлийн хувьд 
хэрэглэж болно.

Ургамлын идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд: хумсан цэцгийн ханд, алтантов-
чийн ханд, нимбэгэний ханд, далсарын тос.

50 мл 401752

PHYTOMEDICA 
ҮЕ ШАТ 2 
Шөнийн цайруулах тос
Ургамлын хандууд болон 
цайруулах хүчтэй үйлчилгээтэй 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр 
баяжуулсан энэхүү тос нь хар 
толбыг илт цайруулж хоёрхон 
долоо хоногийн хугацаанд арьсны 
өнгийг тэгшилнэ. Цочроо үүсэхгүй, 
хэт мэдрэг арьсанд ч хэрэглэхэд 
тохиромжтой.

Ургамлын идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд: уралын чихэр өвсний ханд, бай-
галийн гүүн хөхийн ханд, нохойн хошууны 
тос, алс дорнодын мацутаке мөөгний ханд, 
далсарын тос.

50 мл 401753
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COOL SKIN
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ГҮН ЦЭВЭРЛЭХ МАСК 
Арьсны хэт их идэвхижил-
тын үр дүнтэй тэмцэхэд нь 
туслах хэрэгтэй. Маск нь 
себумын илүүдлийг арил-
гаж, «бөглөөг» зайлуулна 
(хар цэгүүд), нүүрний арь-
сыг сэргээнэ.

50 мл  402448 

ӨӨ ДАРАГЧ ТОСОН ГЕЛЬ 
Арьсны өөг дарна, нүхжил-
тыг агшаана, нүүрний арь-
сыг сэргээнэ. Арьс нь эрүүл, 
арчилгаатай харагдана .

50 мл  402449

Цувралын үндэс бол алдарт ургамал шарилж (эстрагон) юм. Тэрээр арьсыг 
сэргээж, чийгшүүлнэ, нүүрийг өнгөлөг болгоно, арьсны эсийг хүчилтөрөгч 
болон тэжээлийн бодисоор хангана.  
Шарилж ногоонд: С аминдэм, каротин, эфирийн тос, давирхайлаг бодис, 
модны шүүс, давирхай, рутин, эрдэс бодисууд (кали, кальци, магни, төмөр, 
фосфор) агуулагдана.

Хуурай болон таталдсан 
арьсанд «үгүй» гэж хэлээрэй! 
Сайхан арьсанд «тийм»  
гэж хэлээрэй!
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ВИТАМАМА BABY

ХӨВӨН БОЛОН РОМЫН 
БАЛЖИНГАРМАТАЙ 
ХҮҮХДИЙН 
АРЧИЛГААНЫ ТОС 
Таны хүүхдийн арьсыг 
төрсөн өдрөөс нь арчилахад 
тусгайлан зориулагдсан! 
Ромын балжингарма болон 
лавандагийн гидролатууд 
нь хуурайшил ба 
гуужилтыг арилгаж, цочроо 
ба улайлалт үүсэхээс 
сэргийлнэ. Хөвөнгийн 
болон цагаан будааны тос 
нь хүүхдийн эмзэг арьсыг 
идэвхитэй зөөлрүүлж 
чийгшүүлнэ.

100 мл  406331

Шинэ 
 бараа!
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Нярай хүүхдийг амьдралын 
эхний өдрөөс нь бүрэн дүүрэн, 
зөөлөн арчилна.

АЛТАНТОВЧИЙН УСАН СУУРЬТАЙ 
ХҮҮХДИЙН ХӨӨСӨН САВАН 
Алтантовч болон нарс модны усан суурьтай 
зөөлөн хөөсөн саван нь таны хүүхдийн 
энхрий мэдрэг арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, 
түүнийг зөөлрүүлж, чийгшүүлнэ. Алтантовч 
болон лавандагийн тоснууд нь хуурайшилт, 
цочроо үүсэхээс сэргийлнэ. Жинхэнэ 
байгаль ид шидийг бүтээнэ!

250 мл  404242

АЛТАНТОВЧИЙН УСАН СУУРЬТАЙ 
ХҮҮХДИЙН ТОС
Пантенол болон тэрэг цэцэгтэй хүүхдийн 
тос нь багачуулын нимгэн, зөөлөн арьсыг 
арчилна. Алтантовчийн усан суурь болон 
цэнхэр алтантовчийн эфирийн тос нь чонын 
хөрөвш яр, шүүдэст эмзэгшил болон шавьжинд 
хазуулахад цочроог арилгаж, биеийн байдлыг 
хөнгөвчилнө.

200 мл 404240

УСАНД ОРУУЛАХ АЛТАНТОВЧИЙН 
УСАН СУУРЬТАЙ БАЛЬЗАМ
Байгалийн гаралтай ургамлын бальзам 
нь нярайн арьсыг зөөлөн арчилна. Хумсан 
цэцэг, ажиг өвс болон шүүдэргэнэ нь арьс 
нуралтыг хатааж, үрэвслийн эсрэг, ариутгах 
үйлчилгээтэй. Лаванда болон алтантовчийн 
эфирийн тоснууд нь хүүхдийг тайван 
нойрсуулна.

200 мл 404241
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ВИТАМАМА KIDS

2017 ОНЫ АРВАННЭГДҮГЭЭР 

САРААС ХУДАЛДААНД ГАРНА

ОЙН ЖИМС
Усанд орох шампунь-гель
Арьс болон үсийг зөөлөн цэвэрлэж, 
усанд оролтыг жинхэнэ адал явдал 
болгож хувиргана! Хөвөнгийн тос 
нь арьсыг зөөлрүүлнэ, үс самналтыг 
хялбар болгоно, гамамелис ба ганга 
нь цочроо болон улайлтыг арилгана. 
Хүүхдийн арьсыг хуурайшилт болон 
таталдахаас хамгаална, үс нь уян 
хатан болж, эрүүлээр гялалзана, 
харин үхрийн нүд, бөөрөлзгөнө 
болон нэрсний анхилуун холимог 
нь баяр баясгаланг өгч, нарлаг 
дулаанаар сэтгэлийг сэргээнэ!

1

250 мл 404750

1

3

2

Шинэ бараа!
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Гурваас дээш насны хүүхдийг усанд 
оруулахад зориулсан аюулгүй ба 
хөгжилтэй бэлдмэлүүд. Жимс, 
жимсгэнийн адал явдлууд далайн 
бяцхан баатруудыг хүлээж байна! 

БОЛОВСОРСОН ИНТООР
Усанд орох шампунь-гель
Арьс болон үсийг зөөлөн 
цэвэрлэж, усанд оролтыг жинхэнэ 
адал явдал болгож хувиргана! 
Хөвөнгийн тос нь арьсыг 
зөөлрүүлнэ, үс самналтыг хялбар 
болгоно, гамамелис ба ганга нь 
цочроо болон улайлтыг арилгана, 
харин интоорын тод үнэр нь 
сэтгэлийг гайхалтай сэргээнэ!

250 мл 404749

ТУТТИ-ФРУТТИ
Үсний цацлага 
Ээдрээтэй асуултын байгалийн 
хариулт: нойрссоны дараа эсвэл 
усанд орсоны дараа хуурай ба 
нойтон үсийг хялбархан самнана! 
Инулин болон далдуу модны 
гидролат нь үсийг чийгшүүлнэ, 
түүнийг толигор болгож, 
гялалзуулна, торгомсог болгоно, 
даахируулахгүй. Мөсөн чихрийн 
тод үнэр нь үс самналтыг жинхэнэ 
таашаал болгож хувиргана!

3

100 мл 406453

УСАНД ОРОХ ХӨӨС
Хөгжилтэй лийр
Гамамелис болон гангын цэцэгт 
усан суурьтай зөөлөн бэлдмэл 
нь лийрний гайхалтай анхилуун 
үнэртэй үүлэн хөөсийг үүсгэнэ. 
Таны дүрсгүй хүүхдийг зөөлөн 
арчилна: цочирсон ба мэдрэг 
арьсыг зөөлрүүлж, тайвшруулна, 
хуурайшуулахгүй, үрэвсэл 
үүсгэхгүй.

250 мл 406241

ЖИМС
Уруулын бальзамууд
Таны дүрсгүй хүүхдэд зориулсан 
жимсний амт ба зөөлөн арчилгаа! 
Ши ургамал, чидун жимс болон 
наргил модны байгалийн гаралтай 
тос нь хуурай агаартай өрөө 
тасалгаанд ч тэр, гадаа зугаалахад 
ч тэр арьсыг гайхалтай тэжээж, 
хамгаална.

2

5 мл 406418
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GREENPIN
экологи гэрээс эхлэнэ!

1

2
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ЭКО БҮТЭЭГДЭХҮҮН
угаалгын ба бие засах 
өрөөний цэвэрлэгээнд
Жүржний эфирийн тосноос 
гаргасан терпенүүдийг агуулна:
 • өөх тос, лав, газрын тосны 
бүтээгдэхүүнүүдийг гайхалтай 
уусгана;

 • ариутгаж, шинэ жүржтэн 
жимсны үнэр бэлэглэнэ.

500 мл 402921

ЭКО БҮТЭЭГДЭХҮҮН
гадаргуу цэвэрлэх 
зориулалттай
 • Дурын гадаргууны бохирдлыг 
арилгана: хана, зуух, мебель 
болон шал.

 • Ариутгана.
 • Бүх төрлийн материалд тохирно 
(мод, ламинат, хуванцар, зуух, 
шил, шаазан).

1

450 мл 401917

ЭКО БҮТЭЭГДЭХҮҮН
аяга таваг угаах зориулалттай
 • Аяга тавагны тосыг үр дүнтэй 
арилгана. 

 • Хоолны тогтсон үнэрийг 
саармагжуулна.

 • Гарын арьсыг бээлий шиг 
хамгаална. 

450 мл 401916

ЭКО БҮТЭЭГДЭХҮҮН
жимс, ногоо угаах 
зориулалттай
 • Микробыг 100% устгана. 
 • Жимс, ногооноос лааны тосыг 
арилгана.

 • Аялалд тухтай: угаах 
шаардлагагүй, цаасан алчуураар 
арчиж болно.

2

350 мл 401918

121



ШҮДНИЙ СОЙЗ  
NANO SILVER 

 104747 ногоон  
 104854 улбар шар 
 105578 цэнхэр  
 104968 нил ягаан

 1 шт.  
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БИО ЗАДРАХ  
УУТ 
104778

ХОЛИГЧ ЛОНХ:  
1-Т 2 
760 мл
105548

БАЛ 
Өнгө: ногоон
105598
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УНИВЕРСАЛ ДАРХЛАА 
СЭРГЭЭГЧ

CoreNRG универсал дархлаа 
сэргээгчийг бүтээхдээ бид 

дэлхийн 40 гаруй улс оронд 
аль хэдийнээ 20 жилийн турш 

амжилттай хэрэглэгдэж буй 
алдарт хоёр бүтээгдэхүүнүүд 

болох эрч хүч үүсгэгч 
«Адаптовит» ба өргөн хүрээний 

үйлчилгээтэй «Корень» 
бальзамыг нэгтгэлээ! Гэвч 

шинэ бүтээгдэхүүний үндсэнд 
бид Bioeffective цоо шинэ 

технологийг суурилуулсан.

БЕЗ САХАРА | БЕЗ КОФЕИНА | БЕЗ ТАУРИНА
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Найрлагын идэвхитэй 
элементүүд:

Тархины идэвхийг нэмэгдүүлнэ, 
дархлааг сайжруулж, эсийг шинэчлэнэ.

Биемахбодид эрч хүчийг хуримтлуулна, 
эсийн залуу нас ба эрүүл мэндийг 
уртасгаж, бодисын солилцоог 
сайжруулна, исэлдэлтийн эсрэг маш 
хүчтэй хамгаалалтыг хангана.  

Бактерийн эсрэг, вирусын эсрэг болон 
хордлогын эсрэг хүчтэй үйлчилгээтэй.

КОРЕНЬ 
Универсал дархлаа сэргээгч

Найрлага: сибирийн жодоо модны эсийн концентрат 
Bioeffective by Prenolica®, ургамлын гаралтай 
иж бүрдэл CoreNRG (алтан гагнуур, боролзгоно, 
ганга, алтанцэгцүүхэй, толгодын бударганын ханд), 
ургамлын хандны иж бүрдэл ENDEMIX™ (элеутерококк, 
хонгорцгоно, байгалийн гүүн хөхийн ханд).

30 мл  500327

Шинэ 
     бараа!

БАКТЕРИ БОЛОН ХОРТ БОДИСУУДЫН ЭСРЭГ 
ХҮЧИРХЭГ ХОЛИМОГ

ЭСИЙН ЗАЛУУ НАС БА ЭРҮҮЛ МЭНД

BY PRENOLICA®

ЖОДОО МОДНЫ ШҮҮСНИЙ ЭСИЙН КОНЦЕНТРАТ

УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ИЖ БҮРДЭЛ

ДАСАН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЭНДЕМИК УРГАМЛУУДЫН ИЖ БҮРДЭЛ
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АРИУСАЛ.  
ЭРЧИМ ХҮЧ. 
ТЭНЦВЭРТЭЙ ОРШИХУЙ

ЭРҮҮЛ ХОДООД, 
ГЭДЭС

Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

ЭПАМ-11, 
Гартаамтай 
бальзам

«Курил cай» фито-
цай (Боролзгоны цай), 
Тримегавитал. Ердийн  
бета-каротин ба чацаргана

АЖИЛЛАХ 
ЧАДВАРЫГ 
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ

Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

Адаптовит

Essentials. Кальцитай 
аминдэм, Ритмы здоровья, 
Универсал дархлаа сэргээгч 
CoreNRG, Essentials. Гинкго 
билоба ба байгалийн 
гүүн хөх

ДАРХЛАА 
САЙЖРУУЛАХ

Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

ЭПАМ-900; 
ЭПАМ-7, 
Адаптовит, 
Мөнгөн 
бальзам

Синхровитал V, Элемвитал 
органик цайртай

ЭРЧҮҮДИЙН 
ЭРҮҮЛ МЭНД

Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

ЭПАМ-96
Essentials. Йохимбе ба 
хүн орхоодой, Элемвитал 
органик цайртай

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
ЭРҮҮЛ МЭНД

Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

ЭПАМ-24, 
Ногоолинтой 
бальзам

«Сагаан Хараасгай»  
фито-цай (Цагаан хараацай), 
Essentials. Кальцитай 
аминдэм, Элемвитал органик 
төмөртэй

Биологийн идэвхит бодис нь хүний организмд гүйцэтгэх 
үүрэг, ач холбогдлоороо даавартай эн зэрэгцдэг гэвэл 
огт хэтрүүлэг болохгүй. Организмд үүсдэг дааврууд 
нь зөвхөн тодорхой хэмжээ, зэрэгцэн орших харьцаа, 
концентрацид хүрсэн тохиолдолд өөрт ноогдсон үүргээ 
гүйцэтгэх чадвартай болдог. Тиймээс хүнсэнд агуулагдах 
биологийн идэвхит бодисуудыг организмд нөлөөлж 
чадахуйц хэмжээгээр, мөн хооронд нь тодорхой 
харьцаагаар хольж хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй.
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ЖИН БАРИХ Лимфосан 
суурь Адаптовит

Хромлипаза, Актив 
Файбер, Body Compliment 
Питательный коктейль какао 
и имбирь, Body Compliment 
Очищающий турбо-чай

ЭРҮҮЛ ЭЛЭГ

Лимфосан Э 
(кишечный), 
Истоки 
чистоты

ЭПАМ-4, 
Адаптовит

«Аминай Эм» фито-цай 
(Амин эм), Синхровитал IV,

ЭРҮҮЛ СУДАС
Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

ЭПАМ-44, 
Адаптовит

Тримегавитал. Сибирийн 
маалинга ба омега-3, «Шанга 
Зурхэн» фито-цай (Чанга 
зүрх), Синхровитал III, 
Элемвитал органик селентэй

ЧИХРИЙН 
ШИЖИНГЭЭС 
СЭРГИЙЛЭХ

ПИК – 
байгалийн 
инулины 
концентрат, 
Истоки 
чистоты

Адаптовит «Хубад Сай» фито-цай 
(Сувдан цай), Хромлипаза

ӨНГӨЛӨГ АРЬС, 
ҮС, ХУМС

Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

Адаптовит, 
Ногоолинтой 
бальзам

«Сагаан Хараасгай» фито-
цай (Цагаан хараацай), 
Хронолонг, Essentials. Гоо 
сайхны аминдэмүүд

ЭРҮҮЛ МЭДРЭЛ
Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

ЭПАМ-1000,  
Алтан 
бальзам

Тримегавитал. Сибирийн 
маалинга ба омега-3, 
Синхровитал II

ЭРҮҮЛ ЗҮРХ
Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

ЭПАМ-44, 
Адаптовит

Тримегавитал. Сибирийн 
маалинга ба омега-3, 
Синхровитал III

ХУРЦ ХАРАА
Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

Адаптовит

Essentials. Арони ба 
лютеин, Синхровитал VII, 
Тримегавитал. Лютеин ба 
зеаксантин, Тримегавитал. 
ДГК Суперконцентрат

ЭРҮҮЛ ҮЕ-МӨЧ
Лимфосан 
Артро, Истоки 
чистоты

ЭПАМ-31

«Уян Номо» фито-цай 
(Уян нум), Синхровитал VI, 
Essentials. Глюкозамин ба 
Хондроитин

ХАРШЛААС 
ХАМГААЛАХ

Лимфосан 
суурь, Истоки 
чистоты

ЭПАМ-11, 
Адаптовит

Элемвитал органик цайртай, 
Тримегавитал. Бораго ба 
амарант

            БАТ БЭХ ЯС

ПИК – 
байгалийн 
инулины 
концентрат, 
Истоки 
чистоты

ЭПАМ-8 Элемвитал органик 
кальцитай
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ТАНЫ ЗӨВЛӨХ  

Манай Төлөөлөгчийн газрын хаягийг www.siberianhealth.com сайтнаас 
үзнэ үү.
Компанийн Үйлчилгээний Төв дээр хүрэлцэн ирж, эсвэл дараахь сайт руу 
орж захиалгаа хийнэ үү: www.siberianhealth.com 10

65
34

 | 
12

20
17

КОРЕНЬ 
Универсал дархлаа сэргээгч
30 мл  500327

ЦЭВЭР
БАЙГАЛИЙН 

ОНГОН ЭРЧ 
ХҮЧ!


