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UNITED SIBERIAN

ТЕРИТОРІЯ 
WELLNESS

UNITED SIBERIAN

ТЕРРИТОРИЯ 
WELLNESS



Одержуй до 375 бонусних гривень  
на справжню сибірську продукцію: 
Получай до 375 бонусных гривен  
на настоящую сибирскую продукцию:

Сертифікат на 125 бонусних гривень 
за підсумками першого місяця. 
Cертификат на 125 бонусних гривен 
по итогам первого месяца.

UNITED SIBERIAN

БУДЬ З НАМИ ВСЕ ЛІТО! 
БУДЬ С НАМИ ВСЕ ЛЕТО!
WELLNESS TO THE PEOPLE!

АКЦІЯ! 
АКЦИЯ!

Сертифікат на 250 бонусних гривень 
за підсумками другого місяця. 
Cертификат на 250 бонусних гривен по итогам 
второго месяца.

Запрошуємо  
на територію Wellness! 
Приглашаем  
на территорию Wellness! 

Зареєструйся в Siberian  
Wellness цього літа. 
Зарегистрируйся  
в Siberian Wellness этим летом.

1 КРОК/ШАГ

125  грн 250  грн

Докладні умови акції: 
1. Термін дії акції: з 1 червня по 31 серпня 2019 року. 
2. Учасники акції: нові Привілейовані клієнти (ПК) і Консультанти (К), які 
зареєструвалися в Siberian Wellness у період дії акції. Консультанти, які перейшли 
зі статусу Привілейованого клієнта, не беруть участь в акції.
3. Сертифікат на 125 бонусних гривень учасник акції отримує за підсумками 
акційного місяця при виконанні таких умов:
• Реєстрація в Siberian Wellness.
• Виконання Особистого обсягу (без балів ПК) однією або декількома покупками  
в місяць реєстрації на 50 балів і більше.
4. Сертифікат на 250 бонусних гривень учасник акції отримує за підсумками 
другого акційного місяця при виконанні наступної умови:
• Виконання Особистого обсягу (без балів ПК) однією або декількома покупками  
на 50 балів і більше за місяць два місяці поспіль починаючи з місяця реєстрації. 
5. Термін дії кожного сертифіката – один місяць. Премії (бали) за покупку  
з використанням бонусного сертифіката не нараховуються. Використати бонусний 
сертифікат акції можна на сайті або в Центрі обслуговування Компанії тільки  
на придбання продукції Siberian Wellness.
Подробиці на www.siberianwellness.com.

Подробные условия акции: 
1. Период действия акции: с 1 июня по 31 августа 2019 года. 
2. Участники акции: новые Привилегированные клиенты (ПК) и  
Консультанты (К), зарегистрировавшиеся в Siberian Wellness  
в период действия акции. Консультанты, перешедшие из статуса 
Привилегированного клиента, в акции не участвуют.
3. Сертификат на 125 бонусных гривен 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 250 бонусных гривен 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 КРОК/ШАГ

СПОДОБАЛОСЬ? ПРИВОДЬ ДРУЗІВ!  
Сибір щедрий і ділиться успішним бізнесом!

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

2 КРОК/ШАГ
Купуй натуральну 
продукцію з серця  
Сибіру три місяці поспіль  
(на 50 балів і більше). 
Покупай натуральную продукцию  
из сердца Сибири три месяца подряд 
(на 50 баллов и более).

КРАСА
СПОРТ

ЗДОРОВ'Я
КРАСОТА 

СПОРТ 
ЗДОРОВЬЕ

+

1



З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ІДЕАЛЬНА  
NUTRITION-ПРОГРАМА?
 • НАТУРАЛЬНІ ВІТАМІНИ
 • ОРГАНІЧНІ МІНЕРАЛИ
 • ОМЕГА-3 КИСЛОТИ 
 • НАТУРАЛЬНІ АНТИОКСИДАНТИ

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ 
NUTRITION-ПРОГРАММА?
 • НАТУРАЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ
 • ОРГАНИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ
 • ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ 
 • НАТУРАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ

500469
NATURAL VITAMINS
Перший вітамінно- 
мінеральний комплекс  
абсолютно природного  
походження

NATURAL VITAMINS
Первый витаминно- 
минеральный комплекс  
абсолютно природного 
происхождения

30 пакетів по 4 капсули /  
30 пакетов по 4 капсулы
 1530 грн

Iнноваційні технології /
Инновационные  
технологии: MenaQ7®, 
CaroCare®, elaVida™, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™

500481
NEUROVISION 
Максимально повний  
комплекс для підтриман-
ня високої розумової  
працездатності та  
хорошого зору.

NEUROVISION 
Максимально полный ком-
плекс для поддержания вы-
сокой умственной работоспо-
собности и хорошего зрения.

20 пакетів по 3 капсули /  
20 пакетов по 3 капсулы  
1730 грн

Iнноваційні технології / 
Инновационные 
технологии:  FloraGLO®, 
Memree™, Ingromega™, 
CaroCare®, OptiSharp®

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ІДЕАЛЬНА  
NUTRITION-ПРОГРАМА?
 •  ПОТУЖНІ ПРИРОДНІ НЕЙРОБУСТЕРИ
 •  НАЙЦІННІША ОМЕГА-3 — 

ДОКОЗАГЕКСАЄНОВА КИСЛОТА 
(CRODA, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ)

 •  ПРИРОДНІ СВІТЛОФІЛЬТРИ  
І АНТИОКСИДАНТИ  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ЗОРУ

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ  
NUTRITION-ПРОГРАММА?
 • МОЩНЫЕ ПРИРОДНЫЕ НЕЙРОБУСТЕРЫ
 • САМАЯ ЦЕННАЯ ОМЕГА-3 — 

ДОКОЗАГЕКСАЕНОВАЯ КИСЛОТА (CRODA, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

 • ПРИРОДНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ  
И АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЗРЕНИЯ

2 3



ЗАЙВИЙ БЛИСК — 
БІЛЬШЕ  
НЕ ПРОБЛЕМА!
ЛИШНИЙ БЛЕСК — 
БОЛЬШЕ  
НЕ ПРОБЛЕМА!

МАТУЮЧИЙ ТОНІК + 
 МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

274 грн 
206 грн

404774
ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ МАТУЮЧИЙ
Тонік на ялівцевій воді підходить для догляду 
за нормальною та схильною до жирності 
шкірою, заспокоює її, звужує пори і матує.
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА МАТИРУЮЩИЙ
Тоник на можжевеловой воде подходит для ухода  
за нормальной и склонной к жирности кожей, успокаи-
вает ее, сужает поры и матирует.

200 мл 129 грн

407638
МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ МАТУЮЧА
Спрямована дія фарфорової та зеленої 
глини: ефективне очищення пор і захист 
від жирного блиску до 6 годин*.
* На підставі суб'єктивної оцінки.
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА МАТИРУЮЩАЯ
Направленное действие фарфоровой и зеленой 
глины: эффективное очищение пор и защита от 
жирного блеска до 6 часов*.
* На основании субъективной оценки.

50 мл 145 грн

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК +
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  

БУДЬ-ЯКІ ДВА  
ПРОДУКТИ — ЗІ ЗНИЖКОЮ 

20%

ЗАРЯДИ ШКІРУ 
ЕНЕРГІЄЮ  
ОМЕГА-КИСЛОТ! 
ЗАРЯДИ КОЖУ ЭНЕРГИЕЙ 
ОМЕГА-КИСЛОТ!

405604
АШАГТАЙ | «ПОЛЕЗНЫЙ»
ГЕЛЬ ДЛЯ УМИВАННЯ З КОМПЛЕКСОМ 
ЖИРНИХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9

Ультрам'яка формула чудово ви-
даляє макіяж і очищає шкіру, не 
пересушуючи її. Забезпечує за-
хист від передчасного старіння.
АШАГТАЙ | ПОЛЕЗНЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ С КОМПЛЕКСОМ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -9
Ультрамягкая формула превосходно 
удаляет макияж и очищает кожу, не 
пересушивая ее. Обеспечивает защиту 
от преждевременного старения.

300 мл 173 грн

409253
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З 
КОМПЛЕКСОМ ЖИРНИХ 
КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -7, -9
Захищає шкіру від перед-
часного старіння, живить, 
зволожує і покращує  
клітинне оновлення.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С 
КОМПЛЕКСОМ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -7, -9
Защищает кожу от преждев-
ременного старения, питает, 
увлажняет и улучшает клеточное 
обновление.

75 мл 182 грн

409254
КРЕМ ДЛЯ ПОВІК З 
КОМПЛЕКСОМ ЖИРНИХ 
КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -7, -9
Легкий крем освіжає, зво-
ложує та відновлює шкіру 
повік, скорочує зморшки.
КРЕМ ДЛЯ ВЕК С 
КОМПЛЕКСОМ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ ОМЕГА-3, -6, -7, -9
Легкий крем освежает, увлажня-
ет и восстанавливает кожу век, 
сокращает морщинки.

15 мл 143 грн

ЛЮБЫЕ ДВА ПРОДУКТА —  
СО СКИДКОЙ 

20%
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ПРИ ПРИДБАННІ  ШАМПУНЮ 

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР АБО 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ — 

ЗІ ЗНИЖКОЮ 

  40% 405818
МАСКА ДЛЯ 
ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ 
Розкішна маска 
забезпечує потрійний 
догляд для сухого і 
пошкодженого волосся: 
живить, насичує 
вологою і робить більш 
слухняним після кожного 
застосування.

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  137 грн
 229 грн

404786
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР 
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВОЛОССЯ 
Пом'якшує і розгладжує 
сухе і пошкоджене 
волосся, робить його більш 
шовковистим і блискучим, 
допомагає зберегти колір 
після фарбування.
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  108 грн 
 180 грн

ПРИ ПОКУПКЕ ШАМПУНЯ  

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ИЛИ 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС — 

СО СКИДКОЙ 

40%

410276
ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ
Шампунь з натуральними 
екстрактами дбайливо 
очищає і відновлює сухе 
і фарбоване волосся.

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВОЛОС
Шампунь с натуральными 
экстрактами бережно очищает 
и восстанавливает сухие и 
окрашенные волосы.

250 мл 170  грн

КРЕМ + СКРАБ  

292  грн 
219  ГРН

410275
СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД

Скраб з рослинним комплексом 
ENDEMIX™ дбайливо видаляє ороговілі 
часточки шкіри, нормалізує гідроліпід-
ний баланс, прискорює відновлення.
СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД
Скраб с растительным комплексом ENDEMIX™ 
бережно удаляет ороговевшие частички кожи, 
нормализует гидролипидный баланс, ускоряет 
восстановление.

75 мл 141 грн

410273
КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД

Живильний крем з рослинним  
комплексом ENDEMIX™ зволожує шкіру 
рук, робить її м'якою і гладенькою.
КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД
Питательный крем с растительным комплексом 
ENDEMIX™ увлажняет кожу рук, делает ее мягкой,  
гладкой и бархатистой.

75 мл 151 грн

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ЭНДЕМИЧНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН  
ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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404113 
«CИБИРСКАЯ РОЗА»
МУЛЬТИАКТИВНИЙ КРЕМ  
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Живильний та відновлю-
вальний крем, збагачений 
олією шипшини, доглядає за 
шкірою обличчя та шиї,  
стимулює регенерацію.

СИБИРСКАЯ РОЗА
МУЛЬТИАКТИВНЫЙ  
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Живильний та відновлювальний 
крем, збагачений олією шипши-
ни, доглядає за шкірою обличчя 
та шиї, стимулює регенерацію.

50 мл 158 грн    
 186 грн

401832
ДУХААЛ АЗА | 
«КАПЛЯ СЧАСТЬЯ»
МАСАЖНА ОЛІЯ 
ТОНІЗУЮЧА

Активізує обмінні 
процеси, покращує 
кровообіг і забезпе-
чення тканин киснем. 
Підвищує еластич-
ність тканин.
ДУХААЛ АЗА | КАПЛЯ 
СЧАСТЬЯ
МАССАЖНОЕ МАСЛО 
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

Активизирует обменные 
процессы, улучшает кро-
вообращение и снабжение 
тканей кислородом. Повы-
шает эластичность тканей.

100 мл 78 грн    
 104 грн

404781
ГЕЛЬ ДЛЯ ГОЛІННЯ 
Освіжаючий гель  
утворює м'яку шовковисту 
піну для комфортного голін-
ня та доглядає за шкірою.
ГЕЛЬ  ДЛЯ БРИТЬЯ
Освежающий гель образует 
мягкую шелковистую пену для 
комфортного бритья и ухаживает 
за кожей.

100 мл 175 грн    
 219 грн
404780
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 
Бальзам миттєво усуває 
дискомфорт після голін-
ня, заспокоює і пом'якшує 
шкіру, прискорює загоєння 
ран і порізів.
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
Бальзам моментально снимает 
дискомфорт после бритья, успо-
каивает и смягчает кожу, ускоряет 
заживление ран и порезов.

100 мл 175 грн    
 219 грн

411578
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ СПРЕЙ  
ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
Антибактеріальний спрей з флорентин-
ною водою, екстрактами магнолії, кісточок 
грейпфрута і комплексом ENDEMIX™ має 
доведену антибактеріальну і протигрибко-
ву дію відносно бактерій Candida albicans, 
Staphylococcus aureus та інших*. 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Антибактериальный спрей с флорентинной водой, 
экстрактами магнолии, косточек грейпфрута  
и комплексом ENDEMIX™ обладает доказанным  
антибактериальным и противогрибковым  
действием в отношении бактерий Candida albicans,  
Staphylococcus aureus и других*. 

60 мл 121 грн    
 151 грн

Гідролати лаванди і чайного дерева 
надають антисептичної дії, запобігаю-
чи появі дискомфорту і неприємного 
запаху.

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

* Висновок № 01159 ТОВ Науково-практичного центру з експертної оцінки якості та безпеки продуктів 
харчування і косметики «КосмоПродТест» від 26.07.2017. 
* Заключение № 01159 ООО Научно-практического центра по экспертной оценке качества и 
безопасности продуктов питания и косметики «КосмоПродТест» от 26.07.2017. 

-20%

ОСТАННІЙ РАЗ  
У КАТАЛОЗІ!

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ! 
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410015
КЕДР & ЯБЛУКО
ЦУКРОВИЙ СКРАБ ДЛЯ ТІЛА 

Ніжний скраб з натуральним 
цукром і подрібненою шкаралу-
пою кедрових горіхів подарує 
шкірі розкішну гладкість і бар-
хатистість.  
КЕДР & ЯБЛОКО 
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Нежный скраб с натуральным сахаром 
и измельченной скорлупой кедровых 
орехов подарит коже восхитительную 
гладкость и бархатистость. 

100 мл  144 грн   
 206 грн

410018
КЕДР & ЯБЛУКО
ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО  
ДЛЯ ТІЛА 

Зволожувальне молочко з 
ніжною текстурою чудово по-
глинається і пом'якшує шкіру, 
залишаючи на тілі ароматний 
шлейф благородного кедра і 
соковитого яблука.  
КЕДР & ЯБЛОКО 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Увлажняющее молочко с нежной 
текстурой прекрасно впитывается и 
смягчает кожу, оставляя на теле аро-
матный шлейф благородного кедра и 
сочного яблока. 

250 мл  155 грн   
 221 грн

411170 
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК

Крем з легкою текстурою і за-
манливим ароматом стиглої ма-
лини і лимонної вербени дарує 
шкірі рук комфорт, живлення та 
інтенсивне зволоження.
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК
Крем с легкой текстурой и притяга-
тельным ароматом спелой малины  
и лимонной вербены дарит коже рук 
комфорт, питание и интенсивное  
увлажнение.

75 мл  100 грн
 125 грн
411169 
ЧЕБРЕЦЬ & ШАВЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК

Крем з легкою текстурою і сві-
жим ароматом дикого чебрецю 
та мускатної шавлії дарує шкірі 
рук комфорт, живлення та інтен-
сивне зволоження.

ТИМЬЯН & ШАЛФЕЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК
Крем с легкой текстурой и свежим 
ароматом дикого тимьяна и мускатного 
шалфея дарит коже рук комфорт, пита-
ние и интенсивное увлажнение.

75 мл  100 грн
 125 грн

411168 
МОЛОЧНИЙ ОВЕС &  
РИСОВА ОЛІЯ  
КРЕМ ДЛЯ РУК

Крем з легкою текстурою і ніжним 
ароматом вівса та рисових висівок 
дарує шкірі рук комфорт, живлен-
ня та інтенсивне зволоження.
МОЛОЧНЫЙ ОВЕС &  
РИСОВОЕ МАСЛО 
КРЕМ ДЛЯ РУК
Крем с легкой текстурой и нежным аро-
матом овса и рисовых отрубей дарит 
коже рук комфорт, питание и интенсив-
ное увлажнение.

75 мл 100 грн
 125 грн
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ЗІТРІТЬ СЛІДИ ВТОМИ, 
НАКОПИЧЕНІ ЗА ДЕНЬ!
СОТРИТЕ СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ, 
НАКОПЛЕННЫЕ ЗА ДЕНЬ!

12

404323
ІНТЕНСИВНО 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ  
НІЧНИЙ КРЕМ
Насичений нічний крем з унікаль-
ною комбінацією колоїдної плати-
ни та пептидів зменшує кількість і 
глибину зморщок, повертає шкірі 
пружність.
ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ
Насыщенный ночной крем с уникальной 
комбинацией коллоидной платины и 
пептидов уменьшает количество и глуби-
ну морщин, возвращает коже упругость.

50 мл  315 грн
 394 грн

-20%

409280/406466
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИРОВАТКА
Гіалуронова кислота впоєднанні з 
цінними оліями та екстрактом вишні 
забезпечує миттєве розгладження 
зморщок і рівний колір обличчя.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
Гиалуроновая кислота в сочетании с ценными 
маслами и экстрактом вишни обеспечивает 
мгновенное разглаживание морщин и ровный 
цвет лица.

50 мл 598 грн /  748 грн
588 грн /  735 грн

409845 
МИТТЄВО 
ОМОЛОДЖУВАЛЬНА 
СИРОВАТКА
Концентрат молодості  
й краси: миттєвий ліфтинг, 
вирівнювання тону, сяяння 
і відновлення шкіри!
МГНОВЕННО 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА
Концентрат молодости и красоты: 
мгновенный лифтинг, вырав-
нивание тона, сияние и мощное 
восстановление кожи!

30 мл  598 грн
 748 грн
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АМИН | ДЫХАНИЕ
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
РАСТИРАНИЙ

Направленное действие четы-
рех компонентов для глубоко-
го прогревания.

50 мл 82 грн    
 103 грн

402456
АМИН | «ДЫХАНИЕ»
ЯЛИЦЕВИЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ РОЗТИРАНЬ

Спрямований вплив чотирьох 
компонентів для глибокого 
прогрівання. 

401802
МЭДЭСЭ |  
«СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ» 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ

Ефективне поєднання чистих 
рослинних і ефірних олій, 
сибірського бджолиного про-
полісу, пилку і маточного мо-
лочка заспокоює і сприяє від-
новленню пошкодженої шкіри.
МЭДЭСЭ | СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

Эффективное сочетание чистых рас-
тительных и эфирных масел, сибир-
ского пчелиного прополиса, пыльцы 
и маточного молочка успокаивает и 
способствует восстановлению повре-
жденной кожи.

30 мл 88 грн    
 117 грн

-20%

403024
ЗУБНА ПАСТА

«СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА»
ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД  
І ЗНИЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ
М'яка основа цієї пасти до-
зволяє дбайливо і ефективно 
очистити навіть найчутливіші 
зуби, не травмуючи емаль.

ЗУБНАЯ ПАСТА

СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И СНИЖЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Мягкая основа этой пасты позволяет 
бережно и эффективно очистить 
даже самые чувствительные зубы, не 
травмируя эмаль.

75 мл  61 грн 
  76 грн

401915 
ЭЛЬБЭШЭН | «ВОЛШЕБНИК» 
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

 • Очищає порожнину рота.
 • Захищає від бактерій і підтри-

мує природну мікрофлору по-
рожнини рота.

 • Допомагає усунути запалення 
і захищає ясна від кровоточи-
вості.

 • Усуває неприємний запах 
з рота. 

ЭЛЬБЭШЭН | ВОЛШЕБНИК 
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

 • Очищает полость рта.
 • Защищает от бактерий 

и поддерживает естественную 
микрофлору полости рта.

 • Помогает снять воспаление и защи-
щает десны от кровоточивости.

 • Устраняет неприятный запах изо рта.

250 мл 97 грн    
 114 грн

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

Композиція м'яких мийних  
речовин дбайливо очищає  
шкіру голови, не пошкоджуючи 
структуру волосся. 
БАЯЛИГ | РОСКОШЬ 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ  
И СУХИХ ВОЛОС

Композиция мягких моющих веществ 
бережно очищает кожу головы, не по-
вреждая структуру волос.

250 мл 110 грн    
 137 грн
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КРАСА  
І БЕЗТУРБОТНІСТЬ: 
ПРИРОДНІ ВІДКРИТТЯ!
КРАСОТА  
И БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ: 
ПРИРОДНЫЕ ОТКРЫТИЯ!

500023
САГААН ХАРААСГАЙ | «БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА»
ЖІНОЧИЙ ФІТОЧАЙ

Запашний чай на основі конюшини, м'яти, шавлії та 
меліси подарує відчуття спокою, налаштує на друж-
ню бесіду або приємне читання. Насолодіться м'яким 
смаком і ароматом літніх трав.
САГААН ХАРААСГАЙ | БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА
ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ

Душистый чай на основе клевера, мяты, шалфея и мелиссы по-
дарит чувство умиротворения, настроит на дружескую беседу 
или приятное чтение. Насладитесь мягким вкусом и ароматом 
летних трав.

30 фільтр-пакетів / 30 фильтр-пакетов 87 грн

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

Вітамінний комплекс для підтри-
мання загального тонусу жіночого 
організму.
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ И КОЭНЗИМОМ Q10

Витаминный комплекс для поддержания 
общего тонуса женского организма.

30 капсул 174 грн

«ВИТАМИНЫ  
КРАСОТЫ» +  

«САГААН 
ХАРААСГАЙ»  

261 грн 
196 грн

500028
ШЭДИТЭ НОЙР | «ВОЛШЕБНЫЙ СОН»
СЕДАТИВНИЙ ФІТОЧАЙ

Запашний чай на основі конюшини, м'яти, 
шавлії та меліси подарує відчуття спокою, 
налаштує на дружню бесіду або приємне  
читання.
ШЭДИТЭ НОЙР | ВОЛШЕБНЫЙ СОН
СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ

Душистый чай на основе клевера, мяты, шалфея и 
мелиссы подарит чувство умиротворения, настроит 
на дружескую беседу или приятное чтение.

30 фільтр-пакетів /  
30 фильтр-пакетов  65 грн    
 87 грн

500127
БЭЛЭН АМИН | «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»
ГРУДНИЙ ФІТОЧАЙ

Липа має в'яжучу дію та допомагає позбави-
тися мокротиння, ромашка бореться з мікро-
бами і прискорює відновлення організму,  
м'ята полегшує дихання та заспокоює  
подразнені тканини.
БЭЛЭН АМИН | ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ

Липа оказывает вяжущее действие и помогает изба-
виться от мокроты, ромашка борется с микробами и 
ускоряет восстановление организма, мята облегчает 
дыхание и успокаивает раздраженные ткани.

25 фільтр-пакетів /  
25 фильтр-пакетов  65 грн    
 87 грн

106578 
ТЕРМОС SIBERIAN 
WELLNESS
Яскравий термос з 
оригінальним дизайном 
піднімає настрій! 

ТЕРМОС SIBERIAN 
WELLNESS
Яркий термос с 
оригинальным дизайном 
поднимает настроение! 

500 мл 326 грн  
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500284 
МЕГАВІТАМІНИ
Потужний, максимально повний 
вітамінно-мінеральний комплекс 
ідеально підходить при високих 
фізичних навантаженнях.
МЕГАВИТАМИНЫ
Мощный, максимально полный вита-
минно-минеральный комплекс идеаль-
но подходит при высоких физических 
нагрузках.

120 таблеток 416 грн

105807 
РУШНИК 
ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ 
SIBERIAN SUPER  
NATURAL SPORT
Використовуйте рушник во-
логим для охолоджуваль-
ного ефекту і сухим – для 
поглинання вологи й поту.
Розмір: 80х30 см
ПОЛОТЕНЦЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЕ 
SIBERIAN SUPER NATURAL 
SPORT
Используйте полотенце влажным 
для охлаждающего эффекта и 
сухим — для впитывания влаги 
и пота.
Размер: 80х30 см       

107 грн

500276 
ГЛЮКОЗАМІН 
І ХОНДРОЇТИН
Максимальна підтримка су-
глобів: запобігає зношуванню, 
пошкодженню, допомагає зня-
ти запалення, полегшує рух.
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
Максимальная защита суставов: 
предотвращает изнашивание, по-
вреждение, помогает снять воспа-
ление, облегчает движение.

120 таблеток 814 грн

%

500218
«ЛИМФОСАН Э»
КИШКОВИЙ ФІТОСОРБЕНТ

Натуральний фітосорбент для 
підтримання кишкового імуніте-
ту, що протистоїть паразитарним 
інфекціям. 
ЛИМФОСАН Э
КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ 

Натуральный фитосорбент для поддер-
жания кишечного иммунитета, проти-
востоящего паразитарным инфекциям. 

80 г 113 грн    
 150 грн

400753
«ИСТОКИ ЧИСТОТЫ» 
ТРИФАЗНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО 
ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Чиста гармонія!
«Истоки чистоты» — це система 
комплексного клітинного очищен-
ня, яка запускає основні процеси 
ендоекологічної корекції:
• міжклітинне очищення; 
• внутрішньоклітинне очищення; 
• антиоксидантний захист.
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ 
ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Чистая гармония!
«Истоки чистоты» — это система ком-
плексного клеточного очищения, которая 
запускает основные процессы эндоэколо-
гической коррекции:
• межклеточное очищение; 
• внутриклеточное очищение; 
• антиоксидантную защиту.

180 капсул 428 грн 
  503 грн

НОРМАЛІЗАЦІЯ 
РОБОТИ ШКТ ПРИ 
ЗМІНІ ХАРЧОВИХ 
СТЕРЕОТИПІВ!

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ ЖКТ  
ПРИ СМЕНЕ ПИЩЕВЫХ 
СТЕРЕОТИПОВ!

ДВА ПРОДУКТИ – 
ЗІ ЗНИЖКОЮ! 

ДВА ПРОДУКТА – 
 СО СКИДКОЙ!  

1230 грн 
923 грн

1918



500020
«НОВОМИН»
НОВОМИН
120 капсул 156 грн    
 312 грн

-50% КУПИ НА 
1875 грн 

І ЗАМОВ «НОВОМИН»   
ЗІ ЗНИЖКОЮ

КУПИ НА 1875 ГРН И ЗАКАЖИ 
«НОВОМИН» СО СКИДКОЙ  

50%

КУПИ НА 

825 грн  
І ЗАМОВ «L-КАРНІТИН»

ЗІ ЗНИЖКОЮ 
КУПИ НА 825 ГРН  

И ЗАКАЖИ «L-КАРНИТИН»
СО СКИДКОЙ   

50 %

КУПИ НА 

1445 грн  
І ЗАМОВ «ЙОХИМБЕ»

ЗІ ЗНИЖКОЮ 
КУПИ НА 1445 ГРН  

И ЗАКАЖИ «ЙОХИМБЕ»
СО СКИДКОЙ   

50 %

500131
«ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ»
ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
30 капсул 101 грн    
 201 грн

500285
L-КАРНІТИН 
L-КАРНИТИН
120 капсул 196 грн    
 392 грн

20 3
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КОНТАКТИ ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ: м. Київ, вул. Тверська, 2а; тел.: +380 (44) 502-23-00, моб. тел.: +38 (066) 763-13-35.  
м. Одеса, вул. Успенська, 24; моб. тел.: +38 (095) 199-01-73. м. Дніпро, вул. Челюскіна, 8а; тел.: +380 (56) 378-91-59, моб. тел.: +38 (095) 774-00-27.  

м. Харків, вул. Кооперативна, 6/8; тел.: +380 (57) 731-35-22, +380 (57) 731-27-45, моб. тел.: +38 (066) 995-38-55.  
м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 3; тел.: +380 (322) 97-19-21, моб. тел.: +38 (099) 928-25-50.  
м. Донецьк, просп. Київський, 9; тел.: +380 (62) 305-64-34, моб. тел.: +38 (095) 315-20-61. м. Житомир, вул. Київська, 59;  
тел.: +380 (412) 55-33-14. м. Запоріжжя, вул. Б. Хмельницького, 23; тел.: +380 (612) 14-95-96, +380 (612) 14-95-88,  
моб. тел.: +38 (050) 938-23-45. м. Полтава, вул. Шведська, 2, оф. 102; моб. тел.: +38 (095) 518-07-90.  
м. Рівне, вул. Соборна, 94, 3 поверх; тел.: +380 (362) 45-44-86, моб. тел.: +38 (098) 054-45-90, +38 (099) 933-37-49.  
м. Сміла, вул. Соборна, 91б; тел.: +380 (4733) 504-07, моб. тел.: +38 (067) 777-56-46, +38 (093) 201-99-29.  
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 49/10; моб. тел.: +38 (068) 624-73-73, +38 (050) 217-10-07.   
м. Прилуки, вул. Ю. Коптєва, 6а; моб. тел.: +38 (099) 309-88-61, +38 (067) 632-86-35. м. Знам'янка, вул. Привокзальна, 6б; 
моб. тел.: +38 (099) 485-05-09. м. Ужгород, вул. Митна, 15; моб. тел.: +38 (096) 488-14-49.
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    
Кількість заявленої в каталозі атрибутики обмежена.  
Запитуйте товари в Центрах обслуговування Компанії  
або замовляйте на сайті www.siberianwellness.com.

Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено.  
Спрашивайте товары в Центрах обслуживания Компании  
или заказывайте на сайте www.siberianwellness.com.

500512
PURE HEART |  
ЧИСТЕ СЕРЦЕ
ПОЛУНИЦІ
Натуральний напій  
з біоактивними  
бета-глюканами вівса SweOat®: 
смачне джерело клітковини  
і харчових волокон. 

PURE HEART | ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
КЛУБНИКА
Натуральный напиток с биоак-
тивными бета-глюканами овса 
SweOat®: вкусный источник  
клетчатки и пищевых волокон.  
14 порцій по 5 г /  
14 порций по 5 г  351 грн

SIBERIANWELLNESS.COM
КУПИТЬ ОНЛАЙН:

ПРИДБАТИ ОНЛАЙН:


