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UNITED SIBERIAN

СІБІР: 
WELLNESS 
АУМАҒЫ
UNITED SIBERIAN

СИБИРЬ: 
ТЕРРИТОРИЯ 
WELLNESS



Нағыз сібір өнімі үшін 
4500 бонустық теңгеге дейін ал: 
Получай до 4500 бонусных тенге  
на настоящую сибирскую продукцию:

Бірінші ай қорытындылары бойынша 
1500 бонустық теңгеге сертификат 
Cертификат на 1500 бонусных тенге по итогам 
первого месяца.

UNITED SIBERIAN

ЖАЗ БОЙЫ БІЗБЕН БОЛ! 
БУДЬ С НАМИ ВСЕ ЛЕТО!
WELLNESS TO THE PEOPLE!

НАУҚАН! 
АКЦИЯ!

Екінші ай қорытындылары бойынша 
3000 бонустық теңгеге сертификат 
Cертификат на 3000 бонусных тенге по итогам 
второго месяца.

Нағыз Сібір аумағына 
шақырамыз! 
Приглашаем на территорию 
настоящей Сибири! 

Осы жазда Siberian 
Wellness-ке тіркел. 
Зарегистрируйся  
в Siberian Wellness этим летом.

1 -ҚАДАМ/ШАГ

1500 ₸ 3000 ₸

Науқанның толығырақ талаптары: 
1. Науқанның әрекет ету мерзімі: 2019 жылғы 1 маусымнан бастап 31 тамызға 
дейін. 
2. Науқанның қатысушылары: Науқанның әрекет ету мерзімі ішінде Siberian Well-
ness-ке тіркелген жаңа Артықшылықты клиенттер (АК) және Бизнес-Серіктестер 
(БС). Артықшылықты клиент мәртебесінен өткен Бизнес-Серіктестер науқанға 
қатыспайды.
3. Науқанға қатысушы 1500 бонустық теңгеге сертификатты келесі талаптарды 
орындаған жағдайда науқан өтетін ай қорытындылары бойынша алады:
• Siberian Wellness-ке тіркелу.
• Тіркелген айда 50 ұпай және одан артық Жеке көлемді (АК ұпайларысыз) бір 
немесе бірнеше сатып алумен орындау.
4. Науқанға қатысушы 3000 бонустық теңгеге сертификатты келесі талаптарды 
орындаған жағдайда науқан өтетін екінші ай қорытындылары бойынша алады:
• Тіркелген айдан бастап қатарынан екі ай бойы 50 ұпай және одан артық Жеке 
көлемді (АК ұпайларысыз) бір немесе бірнеше сатып алумен орындау. 
5. Әрбір сертификаттың әрекет ету мерзімі - бір ай. Бонустық сертификатты 
пайдаланумен сатып алуға сыйақы (ұпай) есептелмейді. Науқан бойынша 
бонустық сертификатты Компанияның сайтында немесе Қызмет көрсету 
орталығында Siberian Wellness өнімін сатып алуға ғана пайдалануға болады.
Толығырақ www.siberianwellness.com сайтында

Подробные условия акции 
1. Период действия акции: с 1 июня по 31 августа 2019 года. 
2. Участники акции: новые Привилегированные клиенты (ПК) и Бизнес-
Партнеры (БП), зарегистрировавшиеся в Siberian Wellness  
в период действия акции. Бизнес-Партнеры, перешедшие из статуса 
Привилегированного клиента, в акции не участвуют.
3. Сертификат на 1500 бонусных тенге участник акции получает  
по итогам акционного месяца при выполнении следующих условий:
• Регистрация в Siberian Wellness.
• Выполнение Личного объема (без баллов ПК) одной или несколькими 
покупками в месяц регистрации на 50 баллов и более.
4. Сертификат на 3000 бонусных тенге участник акции получает 
по итогам второго акционного месяца при выполнении следующего 
условия:
• Выполнение Личного объема (без баллов ПК) одной или несколькими 
покупками на 50 баллов и более за месяц два месяца подряд начиная 
с месяца регистрации.
5. Срок действия каждого сертификата – один месяц. Премии (баллы) 
за покупку с использованием бонусного сертификата не начисляются. 
Использовать бонусный сертификат по акции можно на сайте или в 
Центре обслуживания Компании только на приобретение продукции 
Siberian Wellness.
Подробности на www.siberianwellness.com. 

3 -ҚАДАМ/ШАГ

ҰНАДЫ МА? ДОСТАРЫҢДЫ АЛЫП КЕЛ:  
Сібір дархан жер және табыс әкелетін 
бизнеспен бөліседі!

ПОНРАВИЛОСЬ? ПРИВОДИ ДРУЗЕЙ!  
Сибирь щедра и делится  
работающим бизнесом!

2 -ҚАДАМ/ШАГ
Сібір жүрегінен алынған 
табиғи өнімді қатарынан екі 
ай бойы 50 ұпайға сатып ал. 
Покупай натуральную продукцию  
из сердца Сибири три месяца подряд  
(на 50 баллов и более).

СҰЛУЛЫҚ
СПОРТ   

ДЕНСАУЛЫҚ
КРАСОТА 

СПОРТ 
ЗДОРОВЬЕ

1



500565  
ҚОРЕКТІК КОКТЕЙЛЬ
ЖАҢҒАҚ ЖӘНЕ ЖАСЫЛ 
ҚАРАҚҰМЫҚ  

Ақуыз көзі ретінде жоғары 
сапалы протеин және нағыз 
жасыл қарақұмық, сонымен 
қатар баяу көмірсулар, оме-
га-3 және өзек. Қосымша тәтті 
коктеильдерден сен демалу 
үшін орман жаңғағының ай-
рықша хош иісі!

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ФУНДУК И ЗЕЛЕНАЯ ГРЕЧКА 

Высококачественный протеин  
и настоящая зеленая гречка в качестве 
источника белка, а также медленные 
углеводы, омега-3 и клетчатка. Плюс 
особый аромат лесного ореха, чтобы ты 
мог отдохнуть от сладких коктейлей!

25 граммнан 7 порция /  
7 порций по 25 г  4000  ₸

Мұндай дәм

Таких вкусов еще не было!
Тез  
түскі ас
Быстрый 
обед

Коктеильдің бір  
порцясында 85 ккал!  
85 ккал в одной порции 
коктейля!

!!17 г  
ақуыз/ 
белка

2,2 г  
көмірсу/ 
углеводов

ЖАҢАЛЫҚТАР! 
НОВИНКИ! 

болған емес!

Сатылым 

продаж

500531  
ТАБИҒИ 
ҚОРЕКТІК КОКТЕЙЛЬ  
ВАНИЛЬДІ ЛУКУМА
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
ВАНИЛЬНАЯ ЛУКУМА

7х25 г  4000  ₸

шейкеріңдегі дұрыс

в твоем шейкере!

хиті

Хит

Сенің

Правильныйкоктейль!
коктейль

2 3



500532 
ТАБИҒИ  
ҚОРЕКТІК  
КОКТЕЙЛЬ 
ІРІМШІК ПЕН 
САҢЫРАУҚҰЛАҚ
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
СЫР И ГРИБЫ

7х25 г  4000  ₸

500564 
ТАБИҒИ 
ҚОРЕКТІК КОКТЕЙЛЬ 
КОКОСТЫ ПЕЧЕНЬЕ
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ

7х25 г 4000  ₸

500519  
ТАБИҒИ 
ҚОРЕКТІК КОКТЕЙЛЬ 
АЛМА ЖӘНЕ ДАРШЫН
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
ЯБЛОКО И КОРИЦА

7х25 г  4000 ₸

500541 
ТАБИҒИ 
ҚОРЕКТІК КОКТЕЙЛЬ 
КАКАО ЖӘНЕ ЗІМБІР
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
КАКАО И ИМБИРЬ

7х25 г  4000  ₸

Ол ағзаны барлық қажетті нутриенттермен 
қамтамасыз етеді және тоқтық әсерін ұзақ 
мерзім сақтауға көмектеседі. 
Он обеспечит организм всеми необходимыми нутриентами и 
поможет надолго сохранить чувство сытости. 

коктеильдің бір порциясында / в одной порции коктейля!

Қарын ашуы тыныштық бермей ме, ал сүйікті 
джинсаларың қарапайым тіске басарға қарсы ма? 
Голод не дает покоя, а любимые джинсы  
против обычных перекусов? 

Yoo Go табиғи 
қоректік  
коктейлі көмекке асығады! 

Натуральный питательный коктейль  

Yoo Go спешит  
на помощь! 

Бұл өнім толық табиғи болып 
табылады және құрамында 
келесі заттар жоқ:
• қант және мальтодекстрин;
• сырттан енгізілген 

дәрумендер мен 
минералдық заттар;

• хош иістендіргіштер мен 
бояғыштар;

• консерванттар;
• синтетикалық тағамдық 

талшықтар (ксантан);
• пальма майы мен оның 

негізіндегі құрғақ майлар;
• қопсытқыштар мен 

нығыздалуға қарсы заттар;
• соя мен бұршақ ақуыздары;
• Е коды бар ингредиенттер.

Данный продукт является 
полностью натуральным  
и не содержит:
• сахара и мальтодекстрина;
• внесенных извне 

витаминов  
и минеральных веществ;

• ароматизаторов и 
красителей;

• консервантов;
• синтетических пищевых 

волокон (ксантана);
• пальмового масла и сухих 

жиров на его основе;
• разрыхлителей  

и антислеживающих 
веществ;

• белков сои и гороха;
• ингредиентов с кодом Е.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
ВНИМАНИЕ! 

80–86  
ккал ! !15–17 г  

ақуыз/белка
2–3,5 г  

көмірсулар/углеводов
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171  
ккал

Тек қана шоколадты қант шәрбаты 4 г қант

4 г сахара только в шоколадной глазури

500567 
BEAUTY-БАТОНЧИК 
ВАНИЛЬДІ ЛУКУМА  

Перуандық лукумның аса нәзік ванильді-кі-
легейлі дәмі бар батончик! Жоғары сапалы 
протеин сенің ағзаңды ақуызбен және негіз-
гі аминқышқылдарымен, фитокерамидтер-
мен Ceramosides™ иқандырады және кокос 
майы бет терісінің жастығы мен сұлулығын 
сақтайды.

BEAUTY-БАТОНЧИК 
ВАНИЛЬНАЯ ЛУКУМА 
Батончик с нежнейшим ванильно-сливочным вку-
сом перуанской лукумы! Высококачественный про-
теин насыщает твой организм белком и основными 
аминокислотами, фитокерамиды Ceramosides™ и 
кокосовое масло поддерживают молодость и красо-
ту кожи лица.

50 г  650 ₸

!

500566  
CALCIUM-БАТОНЧИК
КОКОС 

Әкті теңіз балдырынан жасалған органи-
калық кальций бар Aquamin F батончигі 
барынша өмір сүретіндер үшін таптыр-
майтын тағам! Жоғары сапалы протеин-
нің екі түрі ағзаны ақуызбен қамтамасыз 
етеді, ал нағыз кокос жаңқасы нәзік 
дәмімен көңіл-күйді көтереді.

CALCIUM-БАТОНЧИК
КОКОС 
Батончик с органическим кальцием Aquamin F из 
известковых морских водорослей станет идеаль-
ным перекусом для тех, кто живет по максимуму! 
Два вида высококачественного протеина обес- 
печат организм белком, а настоящая кокосовая 
стружка поднимет настроение нежным вкусом.

50 г  600  ₸

170  
ккал !Тек қана шоколадты қант шәрбаты 4 г қант

4 г сахара только в шоколадной глазури

* 114 тұтынушылардың дербес бағалау нәтижесі бойынша 2019 жылы екі  батончик та 
дәмнің 5-тен 4,7 - 4,8 ұпай алды.
* По результатам самостоятельной оценки 114 потребителей в 2019 году оба батончика 
получили среднюю оценку вкуса 4,7–4,8 балла из 5 возможных.

* Сатылымда жаңа өнімдердің нақты пайда болу күндерін ыстық желіде 
немесе Компанияның жақын қызмет көрсету Орталығында анықтаңыз.* 
* Точные даты появления новых продуктов в продаже уточняйте  
в кол-центре или ближайшем Центре обслуживания Компании.

ЖАҚЫНДА 
САТЫЛЫМДА* 

СКОРО  В ПРОДАЖЕ*

Дәмді пайдамен таңда! 
Выбирай вкус с пользой!

500490  
DETOX-БАТОНЧИК
МАНГО 

Күн тропиктерінің энерги-
ясымен қуаттан- антиокси-
дантты батончикпен аштық 
пен токсиндерді жең!!
DETOX-БАТОНЧИК
МАНГО 
Зарядись энергией солнечных 
тропиков — победи голод  
и токсины с антиоксидантным 
батончиком!

50 г 550  ₸

500439  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАТОНЧИК
ХАЛВА

Күнбағыс протеинінен жа-
салған бірінші батончик: ашығу 
туралы ұмыт, Шығыстың қуа-
тын ал және дәмін бағала!
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАТОНЧИК
ХАЛВА
Первый батончик из подсолнечного 
протеина: забудь про голод, качни 
энергию и зацени вкус Востока!

50 г  500  ₸

500504   
BEAUTY-БАТОНЧИК 
ОРМАН ЖИДЕКТЕРІ

Табиғи орман жидектері  
мен коллаген бар жаңа  
батончиктерден сұлулықтың 
дәмін татып көр!
BEAUTY-БАТОНЧИК 
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
Попробуй красоту на вкус в новом 
батончике с натуральными  
лесными ягодами и коллагеном!
50 г  600  ₸

* Ұсынылған тәуліктік қажеттілік бөлігі 2 батончикте (100 г).  
* Доля от рекомендуемой суточной потребности в расчете на 2 батончика (100 г).

1 г 

Ca

0%

0%

Mg Fe

Ca органикалық кальций/ 
органический кальций

бос калориялар / 
пустых калорий

жасанды 
иістендіргіштер  
мен бояғыштар / 
искусственных 
ароматизаторов и 
красителейдәрумені/ 

витамин

витамины

E және B1 дәрумендері

1 мг астаксантиннің  табиғи 
антиоксиданты (50%*) природного 
1 мг антиоксиданта астаксантина (50%*)

коллаген / коллагена

 B12

 E  и  B1

570 мг омега-3 май қышқылдары (28%*)/ 
омега-3 жирных кислот (28%*)

органикалық 
магний/ 
органический 
магний

органикалық 
темір/ 
органическое
железо
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ЖАРКИЙ ДЕНЬ?
ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ!

КҮН ЫСТЫҚ ПА?
СУЫҚ ШАЙ!

500536
BAIKAL TEA COLLECTION 
ЖИЫНТЫҒЫ
Сібірдің классикалық шөп 
купаждары бір жиынтықта:
• Тазару және дренаж 
• Жеңіл тыныс 
• Табиғи антистресс 
• Әйел гармониясы

НАБОР BAIKAL TEA 
COLLECTION
Классические травяные купажи 
из Сибири в одном наборе:
• Очищение и дренаж 
• Легкое дыхание 
• Природный антистресс 
• Женская гармония

1,5 г 40 фильтр-пакет / 
40 фильтр-пакетов по 1,5 г
1900  ₸

500563 
CORENRG ШАЙНАЙТЫН 
МАРМЕЛАДЫ  
ПРОПОЛИСПЕН

CoreNRG табиғи прополис 
бар шайнайтын мармелад — 
ауыз қуырарлық, дәмді, пай-
далы! Сібір тайгасынан қуат 
ал және әдеттегі тәттілерді 
ұмыт!

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ  
МАРМЕЛАД CORENRG 

С ПРОПОЛИСОМ
Жевательный мармелад 
CoreNRG  с натуральным пропо-
лисом — терпко, вкусно, полез-
но! Зарядись энергией сибир-
ской тайги и забудь об обычных 
сладостях!

90 г 670  ₸

ЖАҢА ӨНІМ! 

ШАЙҒА 

АРНАЛҒАН! 

НОВИНКА! 

К ЧАЮ!

106863 
SIBERIAN WELLNESS 
ШЕЙКЕР-БУТЫЛКАСЫ 
БУТЫЛКА-ШЕЙКЕР 
SIBERIAN WELLNESS
500 мл 3945  ₸

ЫСТЫҚ КҮНІ СІБІРМЕН РАХАТТАН!Baikal Tea Collection шайын шыныға құй
Тоңазытқышта суытыңыз немесе мұз қосыңызСібірдің дәмін татып көр!

ТАБИҒИ СІБІРЛІК ПРОПОЛИСПЕН 
С НАТУРАЛЬНЫМ СИБИРСКИМ 

ПРОПОЛИСОМ

НАСЛАЖДАЙСЯ СИБИРЬЮ  В ЖАРКИЙ ДЕНЬ!Налей чай Baikal Tea Collection в бутылку.
Охлади в холодильнике или добавь льда.Попробуй Сибирь на вкус!
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БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
КҮҢГІРТТЕНДІРГІШ 

ТОНИК + МАСКА  
3840 ₸ 

2880 ₸

АРТЫҚ ЖЫЛТЫР 
ЕНДІ МӘСЕЛЕ 
ЕМЕС! 
ЛИШНИЙ БЛЕСК — 
БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕМА!

411570
БЕТКЕ АРНАЛҒАН  
КҮҢГІРТТЕНДІРЕТІН ТОНИК
Арша суының тонигі қалыпты және  
майлануға бейім терінің күтіміне жарайды, 
оны тыныштандырады, ұсақ тесіктерін  
тарылтады және күңгірттендіреді.
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА МАТИРУЮЩИЙ
Тоник на можжевеловой воде подходит для ухода 
за нормальной и склонной к жирности кожей,  
успокаивает ее, сужает поры и матирует.

200 мл 1950  ₸

411574
КҮҢГІРТТЕНДІРУШІ БЕТКЕ 
АРНАЛҒАН МАСКА
Фарфорлы және теңіз балшығының 
бағытталған әсері: терідегі ұсақ 
тесіктерді тазалайды және майлы 
жылтырдан сақтайды.
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА МАТИРУЮЩАЯ
Направленное действие фарфоровой и зе-
леной глины: эффективное очищение пор и 
защита от жирного блеска.

50 мл 1890  ₸

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК  +  
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  

411585
ЖУЫНУҒА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ
ОМЕГА-ҚЫШҚЫЛДАРМЕН

Ультражұмсақ формула ма-
кияжды тамаша жояды және 
теріні құрғатпай, тазартады. 
Мерзімінен бұрын қартаюдан 
қорғанысты қамтамасыз етеді.
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Ультрамягкая формула превосходно 
удаляет макияж и очищает кожу, не 
пересушивая ее. Обеспечивает защи-
ту от преждевременного старения.

300 мл 2350  ₸

КЕЗ-КЕЛГЕН ЕКІ ӨНІМ 

15%
 ЖЕҢІЛДІКПЕН 

ЛЮБЫЕ ДВА ПРОДУКТА  
СО СКИДКОЙ 

15%

ОМЕГА-
ҚЫШҚЫЛЫМЕН 
ТЕРІНІ ҚУАТТАНДЫР! 
ЗАРЯДИ КОЖУ ЭНЕРГИЕЙ 
ОМЕГА-КИСЛОТ!

411586
ОМЕГА-ҚЫШҚЫЛДАРЫ 
БАР БЕТКЕ  
АРНАЛҒАН КРЕМ
Теріні мерзімінен бұрын қар-
таюдан қорғайды, қоректен-
діреді, ылғалдандырады және 
жасуша жаңаруын жақсартады.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Защищает кожу от преждевремен-
ного старения, питает, увлажняет и 
улучшает клеточное обновление.

75 мл 2350 ₸

411587
ОМЕГА-ҚЫШҚЫЛДАРЫ 
БАР ҚАБАҚҚА  
АРНАЛҒАН КРЕМ
Жеңіл крем қабақ терісін 
сергітеді, ылғалдандырады 
және қалпына келтіреді, 
әжімдерді азайтады.
КРЕМ ДЛЯ ВЕК
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Легкий крем освежает, увлажня-
ет и восстанавливает кожу век, 
сокращает морщинки.

15 мл 1890 ₸
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410276
ШАШТЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРЕТІН СУСАБЫН
Табиғи сығындылары 
бар сусабын құрғақ және 
боялған шашты ұқыпты 
тазартады және қалпына 
келтіреді.

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Шампунь с натуральными 
экстрактами бережно очищает 
и восстанавливает сухие и 
окрашенные волосы.

250 мл 2230  ₸

СУСАБЫНДЫ АЛСАҢЫЗ, 

ШАШҚА АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМ-

КОНДИЦИОНЕР НЕМЕСЕ МАСКА  

40% ЖЕҢІЛДІКПЕН 405818
ШАШТЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРЕТІН 
Керемет маска құрғақ 
және зақымдалған 
шашқа үш еселенген 
күтім жасайды: 
қоректендіреді, ылғалмен 
қамтамасыз етеді және 
әр қолданыстан кейін 
жұмсартады.

МАСКА 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВОЛОС
Роскошная маска 
обеспечивает тройной уход 
для сухих и поврежденных 
волос: питает, насыщает 
влагой и делает более 
послушными после 
каждого применения.

150 мл  1550 ₸ 
 2580 ₸

404786
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ 
АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМ-
КОНДИЦИОНЕР 
Құрғақ және зақымдалған 
шашты жұмсартады және 
тегістейді, шашты жібектей 
етеді және жалтыратады, 
бояғаннан кейін бояуды 
сақтауға көмектеседі.
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Смягчает и разглаживает сухие 
и поврежденные волосы, делает 
их более шелковистыми и 
блестящими, помогает сохранить 
цвет после окрашивания.

250 мл  1410 ₸ 
 2350 ₸

ПРИ ПОКУПКЕ ШАМПУНЯ  —

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ИЛИ 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 

СО СКИДКОЙ 

40%

КРЕМ + СКРАБ  

3780  ₸ 
2840  ₸

410275
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН СКРАБ
НЕГІЗГІ КҮТІМ

Өсімдік кешені бар ENDEMIX™ терінің 
қабыршықтанған бөлшектерін кетіреді, 
гидролипидті теңгерімді қалпына  
келтіреді, қалпына келуді тездетеді.
СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД
Скраб с растительным комплексом ENDEMIX™ 
бережно удаляет ороговевшие частички кожи, 
нормализует гидролипидный баланс, ускоряет 
восстановление.

75 мл 1830 ₸

410273
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМ
НЕГІЗГІ КҮТІМ

Өсімдік кешені бар ENDEMIX™ ылғалда-
ушы крем қол терісін ылғалдандырып, 
оны жұмсақ, тегіс және барқыттай етеді.
КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД
Питательный крем с растительным комплексом 
ENDEMIX™ увлажняет кожу рук, делает ее мягкой, 
гладкой и бархатистой.

75 мл 1950 ₸
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408374
ҚАРҚЫНДЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРУШІ ТҮНГІ КРЕМ
Жоғары тиімділіктегі түнгі крем 
теріні ылғалдандырады және қо-
ректендіреді, микрозақымдануды 
бейтараптандырады, түнгі ұйқы 
кезінде қалпына келтіру процес-
стерін белсендіреді.
ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ
Высокоэффективный ночной крем ув-
лажняет и питает кожу, нейтрализует 
микроповреждения, активизирует 
восстановительные процессы во время 
ночного сна.

50 мл  4810 ₸ 
 6010 ₸

КҮНІ БОЙЫНА ЖИНАЛҒАН 
ШАРШАУ ІЗДЕРІН ЖОЙЫҢЫЗ!
СОТРИТЕ СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ, НАКОПЛЕННЫЕ ЗА ДЕНЬ!

* Infinitec (Барселона) мәліметтері бойынша. 
* По данным Infinitec (Барселона).

X50 ANTIAGING ЖӘНЕ PLATINUM 
MATRIXEM-НІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
КОМПОНЕНТТЕРІ  қайта қалпына 
келу процессін жандандыражы, 
әжімдердің көлемі мен тереңдігін 
азайтады.
ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
X50 ANTIAGING И PLATINUM MATRIXEM 
активизируют регенерирующие 
процессы, уменьшают количество и 
глубину морщин.
 
ЖАСЫЛ ШАЙ ДӘНДЕРІНІҢ 
МАЙЫ күйзеліске ұшыраған 
теріні қалпына келтіреді, 
еселеп нәрлендіреді және ыл, 
алдандырады, пигменттенуді 
азайтады.
МАСЛО СЕМЯН ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
восстанавливает кожу, подверженную 
стрессам, обильно питает и увлажняет 
ее, минимизирует пигментацию.
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ДӘЛЕЛДЕНГЕН*

ДОКАЗАНО*

пептидтер мен коллоидты 
платинадан жасалған  
Platinum Matrixem асыл 
коктеилі I типті коллаген 

синтезін
 
 2,5 есе, 

III типтіні  — в 2,8 есеге 
арттырады.

драгоценный коктейль из 
пептидов и коллоидной 
платины Platinum Matrixem  
увеличивает синтез 

 
коллагена  

I типа  в
 2,5 раза, 

III типа — в 2,8 раза.

Эдельвейс сығындысы 
бар X50 Photoglow 
инновациялық 
компоненттері 
теріні айтарлықтай 
арайландырады: бет 
контурын тартады, 
серпімділік пен 
созылымдықты 
арттырады. 

Инновационный компонент 
X50 Photoglow с экстрактом 
эдельвейса заметно 
преображает кожу: 
подтягивает контуры лица, 
повышает упругость  
и эластичность.

15

АБСОЛЮТТІК  
ЖАСАРТУ ӘСЕРІ
ЭФФЕКТ АБСОЛЮТНОГО 
ОМОЛОЖЕНИЯ
404324 
ӘЖІМДЕР ТҮЗЕТКІШІ
САРЫСУ-КОНЦЕНТРАТ 
КОРРЕКТОР МОРЩИН
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

10 мл 2800 ₸

КЕРЕМЕТ ЛИФТИНГ
ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ЛИФТИНГ 
404325 
ҮЛГІЛЕУ ЖӘНЕ ЛИФТИНГ
САРЫСУ-КОНЦЕНТРАТ

МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ЛИФТИНГ
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

10 мл 2800 ₸

 • ТАҢЕРТЕҢ ЖӘНЕ КЕШКЕ 
ТАЗАРТУ

 • ТЕРІНІҢ БАРЛЫҚ  
ТҮРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН

 • ТЕРІНІ ҚҰРҒАТПАЙДЫ 

 • ОЧИЩЕНИE УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
 • ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
 • НЕ СУШИТ КОЖУ

409977
НӘЗІК ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ 
НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
100 мл 3660 ₸

Антиоксидантты қорғаныс 
Антиоксидантная  
защита

Ұқыпты демакияж, сонымен 
қатар көзің айналасында 
Бережный демакияж, в том 
числе — вокруг глаз

Теріні қалпына келтіру, 
ылғалдандыру және 
жұмсарту 
Восстановление увлажнения  
и смягчение кожи

 • ТАҢЕРТЕҢГІ ЖӘНЕ 
КЕШКІ КҮТІМ

 • ТЕРІНІҢ БАРЛЫҚ 
ТҮРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН

 • УХОД УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

 • ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

НӘЗІК ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛ МЕН КЕЗ-КЕЛГЕН САРЫСУ БАР 
БОЛҒАНЫ 6460 ₸  4850 ₸

НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
И ЛЮБАЯ СЫВОРОТКА — ВСЕГО ЗА 6460 ₸  4850 ₸ 1514



«СҰЛУЛЫҚ  
ДӘРУМЕНІ» + «САГААН 

ХАРААСГАЙ»   

2910 ₸ 
2180 ₸

«ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ» +  
«САГААН ХАРААСГАЙ»  

500023
САГААН ХАРААСГАЙ | АҚ ҚАРЛЫҒАШ
Беде, жалбыз жіне жаужапырақ негізіндегі 
хош иісті шай тыныштық сезімін сыйлап, 
достық әңгімеге немесе жайлы оқуға бағыт-
тайды. Жаздық шөптің жұмсақ дәмі мен хош 
иісінен ляззат алыңыз.
САГААН ХАРААСГАЙ | БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА
Душистый чай на основе клевера, мяты, шалфея и 
мелиссы подарит чувство умиротворения, настроит на 
дружескую беседу или приятное чтение. Насладитесь 
мягким вкусом и ароматом летних трав.

30 фильтр-пакеттер / 
30 фильтр-пакетов 1000  ₸

500115
СҰЛУЛЫҚ ДӘРУМЕНДЕРІ 
ТАУРИН ЖӘНЕ Q10 КОЭНЗИМІ  
ҚОСЫЛҒАН 13 ДӘРУМЕН

Әйел ағзасының жалпы тонусын 
ұстауға арналған дәрумендік кешен.
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ  
И КОЭНЗИМОМ Q10
Витаминный комплекс для поддержания 
общего тонуса женского организма.

30 капсула/капсул 1910  ₸

СҰЛУЛЫҚ ЖӘНЕ 
БЕЙМАРАЛДЫҚ: ТАБИҒИ 
ЖАҢАЛЫҚ!
КРАСОТА  
И БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ: 
ПРИРОДНЫЕ ОТКРЫТИЯ!

ТЕРІГЕ ЗИЯНСЫЗ 
ӘДЕМІ КҮНГЕ КҮЮ!
КРАСИВЫЙ  
ЗАГАР БЕЗ ВРЕДА  
ДЛЯ КОЖИ!

500060
ТРИМЕГАВИТАЛ
БЕТА-КАРОТИН ЖӘНЕ ШЫРҒАНАҚ
Бета-кератонин - күн көзінен қорғайтын қызметі 
бар табиғи антиоксидант, фотоқартаюға қарсы 
тұрады және А дәруменінің бастамашысы. Терінің 
ультракүлгінге сезімталдығын төмендетеді 
және теріге зиян келтірмей күнге жайлы болуын 
қамтамасыз етеді.
ТРИМЕГАВИТАЛ
БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА
Бета-каротин — природный антиоксидант со светозащит-
ной функцией, препятствует фотостарению и является 
предшественником витамина А. 
Снижает чувствительность кожи к ультрафиолету  
и обеспечивает комфортное пребывание на солнце  
без вреда для кожи.

30 капсула/капсул  2230 ₸ 
 2480 ₸
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-15%

401802
МЭДЭСЭ | ЕМШІ ҚҰПИЯСЫ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУШІ БАЛЬЗАМ 
Таза өсімдік және эфир май-
ларының, сібірлік араның 
прополисі, гүл аталығы мен 
аналық сүтінің тиімді үйлесімі 
теріні тыныштандырады және 
зақымдалған жерін қалпына 
келуіне көмектеседі.
МЭДЭСЭ | СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
Эффективное сочетание чистых 
растительных и эфирных масел, 
сибирского пчелиного прополиса, 
пыльцы и маточного молочка успо-
каивает и способствует восстанов-
лению поврежденной кожи.

30 мл  1100  ₸   
 1460  ₸КҮН БҰЛАУЫНАН 

КЕЙІНГІ SOS-
БАЛЬЗАМ

SOS-БАЛЬЗАМ 
ПОСЛЕ 
СОЛНЕЧНЫХ ВАНН

500515 
ШАЙНАЙТЫН МАРМЕЛАД  
ТАҢҚУРАЙ ЖӘНЕ ИТМҰРЫН

Таңқурай шырыны мен итмұрын сығын-
дысы бар табиғи десерт - күн сайынға С 
дәруменінің дұрыс көзі болып табылады!!
 ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД 
МАЛИНА И ШИПОВНИК
Натуральный десерт с малиновым соком  
и экстрактом шиповника — правильный источник 
витамина С на каждый день! 
90 г  610  ₸   
 760  ₸

ЖАЗҒЫ 
ДЕМАЛЫС:  
ТАБИҒАТТАН БАҚЫТТЫ!

ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ: 
СЧАСТЛИВЫ ОТ ПРИРОДЫ!

406453
ТУТТИ-ФРУТТИ
ШАШҚА АРНАЛҒАН СПРЕЙ
Шиеленіскен сұраққа 
табиғи жауап! Ұйқыдан 
кейін немесе су процеду-
раларынан кейін құрғақ 
және сулы шашты инулин 
мен жөке ағашының ги-
дролатының арқасында 
жеңіл таралады.

ТУТТИ-ФРУТТИ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
Природный ответ на за-
путанный вопрос! Легкое 
расчесывание сухих и 
мокрых волос после сна 
или водных процедур 
благодаря инулину и 
гидролату липы.

100 мл  1130  ₸   
 1620  ₸

406331
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН КҮТУГЕ 
АРНАЛҒАН МАЙ
МАҚТА МЕН РИМ ТҮЙМЕДАҒЫ ҚОСЫЛҒАН
Өмірінің бірінші күнінен бастап сәбидің 
нәзік терісін күту: рим түймедағы, лаванда 
және мақта майы нәзік ылғалдандырады, 
жұмсартады және қорғаныс қасиеттерін 
сақтайды.
ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО
С ХЛОПКОМ И РИМСКОЙ РОМАШКОЙ
Уход за кожей малыша с первых дней жизни: римская 
ромашка, лаванда и хлопковое масло нежно увлаж-
няют, смягчают и сохраняют защитные свойства.

100 мл  1420  ₸   
 1770  ₸
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500438
ПРОТЕИНДІ БАТОНЧИК HARD PRO 35
КАКАО

Әсерлі нәтижелер үшін концентрленген энергия! Ақуыз- 
дың екі түрі (баяу сіңірілетін казеин мен жылдам 
сіңірілетін сарысу концентраты) бұлшықетті сүйемел-
дейді және ағзаның қоректік заттармен қамтамасыз 
етеді. L-карнитин энергиямен қуаттандырады және 
майдың жағылуын күшейтеді, ал коллаген буындарды 
қорғайды. Және осының барлығы - артық калориясыз 
және зиянды көмірсуларсыз!
ПРОТЕИНОВЫЙ БАТОНЧИК HARD PRO 35
КАКАО
Концентрированная энергия для впечатляющих результатов! Два 
вида белка (медленноусвояемый казеин и быстроусвояемый сыво-
роточный концентрат) поддерживают мышцы и обеспечивают ор-
ганизм питательными веществами. L-карнитин заряжает энергией и 
усиливает жиросжигание, а коллаген защищает суставы.  
И все это — без лишних калорий и вредных углеводов!

50 г 490  ₸   
 580  ₸

Нағыз қуат! 
Реальная энергия!

САХАРА, ЗАГУСТИТЕЛЕЙ, 
КОНСЕРВАНТОВ, 
АНТИСЛЕЖИВАЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

ҚАНТТЫҢ, 
ҚОЙЫЛТҚЫШТАРДЫҢ, 
КОНСЕРВАНТТАРДЫҢ, 
АНТИТЫҒЫЗДАНДЫРҒЫШ 
ЗАТТАРДЫҢ

Высококачественный 
протеин идеально 

подходит  
для поддержания  

физической формы  
и снижения  

жировой массы.

Үздік протеин-дәмді протеин!
Лучший протеин — вкусный протеин!
Сарысулық ақуыздың әр түрінің, казеиннің, 
пептидтердің және ВСАА-ның  мінсіз үйлесімі 
келесіні қамтамасыз етеді:
• Тез өсу және бұлшықетті қалпында ұстап тұру.
• Жоғары сапалы мицеллярлық казеин есебінен 
жүктемелер арасындағы кезеңде оңтайлы 
ақуызды теңгерімді сүйемелдеу.

Идеальное сочетание разных видов 
сывороточного белка, казеина, 
пептидов и BCAA обеспечивает:
• Быстрый рост и поддержку  
мышечной массы.
• Поддержание оптимального белкового 
баланса в период между нагрузками за 
счет высококачественного мицеллярного 
казеина.

500486
ПРЕМИУМ-САНАТТАҒЫ 
МУЛЬТИКОМПОНЕНТТІ 
ПРОТЕИН
ШИЕ ЖӘНЕ ШОКОЛАД  

МУЛЬТИКОМПО- 
НЕНТНЫЙ ПРОТЕИН 
ПРЕМИУМ-КЛАССА
ВИШНЯ И ШОКОЛАД  
25 граммнан 15 порция / 
15 порций по 25 г  5040 ₸   
 8400  ₸

500485
ПРЕМИУМ-САНАТТАҒЫ 
МУЛЬТИКОМПОНЕНТТІ 
ПРОТЕИН
ТАҢҚУРАЙ ЖӘНЕ ШОКОЛАД

МУЛЬТИКОМПО- 
НЕНТНЫЙ ПРОТЕИН 
ПРЕМИУМ-КЛАССА
МАЛИНА И ШОКОЛАД
25 граммнан 15 порция / 
15 порций по 25 г  5040  ₸   
 8400  ₸

МУЛЬТИКОМПОНЕНТТІ 
ПРОТЕИННІҢ БІР ПОРЦИ-

ЯСЫНДА:
20 г — PROTEIN 

4,8 г — ВСАА 

90 ккал

В ОДНОЙ ПОРЦИИ 
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОГО 

ПРОТЕИНА:
20 г — PROTEIN 

4,8 г — ВСАА 
90 ккал

Жоғары сапалы 
протеин дене 

пішінін сақтауға 
және май сал-

мағын төмендетуге 
дәл келеді.

20 21



ЖАЗДА АЗ ДЕГЕНДЕ КҮЙЗЕЛІСКЕ ҮШ СЕБЕП БАР:
• жуылмаған көкөністер мен жемістер; 
• кір қолдар; 
• саяхат кезіндегі экзотикалық тағам. 
Асқазан-ішек жолдарының микрофлорасының тең-
герімін қалпына келтіруге және көңіл күйде жоғары-
латуға «Эльбифид» көмектеседі!

ЛЕТОМ ЕСТЬ КАК МИНИМУМ ТРИ ПРИЧИНЫ 
ПОЯВЛЕНИЯ КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВ:
• немытые овощи и фрукты; 
• грязные руки; 
• экзотическая пища в путешествиях. 
Восстановить баланс микрофлоры ЖКТ  
и вернуть настроение на высоту  
поможет «Эльбифид»!

Ас стереотиптерінің өзгеру кезінде 
асқазан-ішек жолдарының жұмы-
сын қалпына келтіру!

Нормализация работы ЖКТ при 
смене пищевых стереотипов!

ЕКІ «ЭЛЬБИФИД» — 
БАР БОЛҒАНЫ 

7400 ₸ 
5180 ₸

ДВА «ЭЛЬБИФИДА» — 
ВСЕГО ЗА 

КҮЙЗЕЛІССІЗ ЖАЗ! 
ЛЕТО БЕЗ РАССТРОЙСТВ!

500107
ЭЛЬБИФИД 
15 капсула/капсул   3700  ₸

ЛАКТО- ЖӘНЕ БИФИДОБАКТЕРИЯЛАРДЫҢ , 
БАРЫНША ТОЛЫҚ КЕШЕНІ
Пробиотикалық кешеннің ішек микрофлорасы-
ның теңгерімі мен ас қорытуды қалпына келтіруге 
арналған лакто- және бифидобактериялардың 
барынша толық және табиғи флораға жақын 
кұрамы бар.
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  
ЛАКТО- И БИФИДОБАКТЕРИЙ
Пробиотический комплекс имеет максимально полный и 
приближенный к естественной микрофлоре состав лакто- и 
бифидобактерий для нормализации баланса кишечной 
микрофлоры и пищеварения.

 
400753
ТАЗАЛЫҚ КӨЗДЕРІ
ТАЗА ҮЙЛЕСІМ!

"Тазалық көздері" ББҚ - бұл 
эндоэкологиялық түзетудің 
негізгі үрдісін жүргізетін 
кешенді жасушалы тазарту 
жүйесі:
• жасушааралық тазару; 
• ішкі тазару; 
• антиоксидантты қорғаныс.
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
ЧИСТАЯ ГАРМОНИЯ!
БАД «Истоки чистоты» — это 
система комплексного клеточного 
очищения, которая запускает основ-
ные процессы эндоэкологической 
коррекции:
• межклеточное очищение; 
• внутриклеточное  
очищение; 
• антиоксидантную защиту.

180 капсула/капсул  5160  ₸   
 6070  ₸

401915
ЭЛЬБЭШЭН | СИҚЫРШЫ
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

• Ауыз қуысын тазартады.
• Бактериялардан қорғайды 
және ауыз қуысының табиғи 
микрофлорасын сақтайды.
• Қабынуды басуға көмектеседі 
және қызылиекті қанаудан 
қорғайды.
• Ауыздан шығатын жағымсыз 
иісті кетіреді.
ЭЛЬБЭШЭН | ВОЛШЕБНИК
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК
• Очищает полость рта.
• Защищает от бактерий  
и поддерживает естественную микро-
флору полости рта.
• Помогает снять воспаление и защи-
щает десны от кровоточивости.
• Устраняет неприятный запах изо рта.

250 мл  1440  ₸   
 1690  ₸
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411578
ИНТИМДІ ГИГИЕНАҒА АРНАЛҒАН 
АНТИБАКТЕРИАЛДЫ СПРЕЙ
Флорентинді су, магнолия, грейпфрут дәне-
ктерінің сығындысы және ENDEMIX™ кешені 
қосылған антибактериалды спрей Candida 
albicans, Staphylococcus aureus және тағы 
басқа* бактериаларға қарсы дәлелденген 
антибактериалды және қышымшаға қарсы 
әсер етеді. 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Антибактериальный спрей с флорентинной водой, 
экстрактами магнолии, косточек грейпфрута и 
комплексом ENDEMIX™ обладает доказанным анти-
бактериальным и противогрибковым действием в 
отношении бактерий Candida albicans, Staphylococcus 
aureus и других*. 

60 мл 1650 ₸   
 2060  ₸

Лаванда және шай ағашы гидролаты 
қолайсыздық пен жағымсыз иістің 
пайда болуына жол бермей, анти-
септикалық әсер етеді.

Гидролаты лаванды и чайного дерева оказы-
вают антисептическое действие, предотвра-
щая появление дискомфорта и неприятного 
запаха.

* Ғылыми-тәжірибелік орталықтың ЖШҚ азық-түлік және косметиканың сапасы және қауіпсіздігі 
жөніндегі сараптамалық бағалау қорытындысы № 01159 «КосмоПродТест» 26.07.2017-ден.
* Заключение № 01159 ООО Научно-практического центра по экспертной оценке качества и 
безопасности продуктов питания и косметики «КосмоПродТест» от 26.07.2017. 

-30%

КЕДР & ЯБЛОКО
УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

Крем-гель для душа 
с шелковистой текстурой, укра-
шенный благородным ароматом 
кедра и сочного яблока: береж-
ное очищение, увлажнение и 
смягчение кожи тела.

250 мл  1840 ₸ 
 2630 ₸

410021
БАЛҚАРАҒАЙ ЖӘНЕ АЛМА
ДУШҚА АРНАЛҒАН  
ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ КРЕМ-ГЕЛЬ 

Балқарағай және шырынды 
алманың игі хош иісімен без-
ендірілген жібек текстуралы 
душқа арналған крем-гель: 
дене терісін ұқыптап тазалау, 
ылғалдандыру және 
 жұмсарту.

-30%

411581
ҚЫРЫНУҒА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ
Ыңғайлы қырыну үшін жұмсақ, 
жібектей көбік жасайды және 
теріге күтім жасайды.
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
Освежающий гель образует мягкую 
шелковистую пену для комфортного 
бритья и ухаживает за кожей.

100 мл  2470 ₸   
 3090 ₸

24



10
72

38
  |

  0
42

01
9

СІЗДІҢ КЕҢЕСШІҢІЗ: 
ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:  

Компанияның қызмет көрсету Орталықтарында  тауарларды сұраңыз 
немесе www.siberianwellness.com сайтында тапсырыс жасаңыз.
Спрашивайте товары в Центрах обслуживания Компании или 
заказывайте на сайте www.siberianwellness.comSIBERIANWELLNESS.COM

ОНЛАЙН САТЫП АЛУ: 
КУПИТЬ ОНЛАЙН:

ПРИ ПОКУПКЕ НА 
11 800 ₸ 

«L-КАРНИТИН» — 
СО СКИДКОЙ 

11 800 ₸ 
САТЫП АЛҒАНДА 
«L-КАРНИТИН»— 

50%
ЖЕҢІЛДІКПЕН

20 500 ₸ 
САТЫП АЛҒАНДА  

ЫЛҒАЛДАНДЫРУШЫ  
БОЯҒЫШ КРЕМ SPF 15

50%
ЖЕҢІЛДІКПЕН

ПРИ ПОКУПКЕ НА 
20 500 ₸ 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ — 

СО СКИДКОЙ

26 500 ₸ 
САТЫП АЛҒАНДА IMMUNO BOX 

НЕМЕСЕ IQ BOX —   

50%
ЖЕҢІЛДІКПЕН

ПРИ ПОКУПКЕ НА 
26 500 ₸ 

IMMUNO BОХ ИЛИ IQ BOX — 
СО СКИДКОЙ  

500285
L-КАРНИТИН
120 капсула/капсул  2750  ₸   
 5490  ₸

407583/411998
ЫЛҒАЛДАНДЫРУШЫ  
БОЯҒЫШ КРЕМ SPF 15
УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ SPF 15
1 тон / ақшыл, 30 мл  
тон 1 / светлый, 30 мл   
2 тон / орташа, 30 мл 
тон 2 / средний, 30 мл  3010  ₸   
 6010  ₸

500526
IMMUNO BOX
3 капсуладан 30 пакет / 
30 пакетов по 3 капсулы  
  2920  ₸   
 5830  ₸
500175
IQ BOX
2 капсуладан 30 пакет /  
30 пакетов по 2 капсулы  
  2460  ₸   
 4910  ₸


