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KEZDJEN EGY ÚJ, 
JOBB ÉLETET!
A SZIBÉRIAI TERMÉSZET EREJE 
MEGVÁLTOZTATJA ÉLETVITELÉNEK 
MINŐSÉGÉT.

Pontosan ezzel az ötlettel kezdődött immár 22 éve 
a Siberian Wellness története. Napjainkban a 
világ 25 országában több mint 250 különböző 
étrendkiegészítő és szépségápolási terméket 
kínálnak saját Képviseletükön keresztül.

Szibéria – egyedülálló régió az országban! Ennek 
a hatalmas területnek több mint 70% -át, amely 
meghaladja Kína vagy az Egyesült Államok méreteit, 
még nem érintette a civilizáció! Nincs ekkora 
mennyiségű erdő, hegy és sztyeppe bárhol máshol a 
világon! A kemény éghajlat megvédte Földünk ezen 
részét az ipari fejlődéstől, és megtartotta számunkra 
az élővilág utolsó fellegvárát.

Itt találhatóak a maga nemében páratlan tisztaságú 
növények, amelyek ereje segít abban, hogy túléljék 
a zord éghajlat teremtette körülményeket. Többek 
között ezt a különleges erőt felhasználva hoztuk 
létre a Siberian Wellness termékeket.

A CÉLUNKAZ, HOGY JAVÍTSUK AZ ÖN ÉS 
CSALÁDJA ÉLETÉT, MEGŐRIZVE SZIBÉRIA 
TERMÉSZETES GYÖNYÖRÉT, A BOLYGÓNK 
EGYIK, MÉG MEGMARADT ÉRINTETLEN 
RÉSZÉT.

KÖSZÖNTJÜK ÖNÖKET A 
SIBERIAN WELLNESS VILÁGÁBAN! 
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TERMÉSZETVÉDE-
LEM – NÁLUNK AZ 
ELSŐ HELYEN ÁLL!
A TERMÉSZETVÉDELEM – FILOZÓFIÁNK 
ALAPKÖVE. SIKERÜNK TITKA A 
TERMÉSZETTEL VALÓ HARMÓNIÁBAN 
REJLIK, EZÉRT A TERMÉSZETRŐL VALÓ 
GONDOSKODÁSUNK ÉRTHETŐ.

A gyártás során modern lég- és víztisztító 
berendezéseket használunk.

Megpróbáljuk maximalizálni a biológiailag lebomló 
anyagok felhasználását termékeink gyártása és 
csomagolása során.

Termékeink gyártása során nem használunk szintetikus 
segédanyagokat vagy technológiai adalékanyagokat, 
például aeroszilt, magnézium-sztearátot, kalcium-
sztearátot stb.

Nem használunk az ember és a természet számára 
potenciálisan veszélyt jelentő összetevőket, mint például 
szulfátok, ftalátok, parabének, ásványi olajok, szintetikus 
ízesítők és színezékek.

MI HISZÜNK A 
TERMÉSZETESSÉG 
SZÉPSÉGÉBEN ÉS EREJÉBEN!



A TUDOMÁNY 
MÖGÖTT 
TUDOMÁNY 
ÁLL
Termékeink természetes szibériai 
gyógynövényekből készülnek a saját kutatási 
és innovációs központunkban.

A világ vezető kutatóintézeteivel 
együttműködve a Siberian Wellness 
különböző étrendkiegészítők és egyéb 
termékek kutatásával és fejlesztésével is 
foglalkozik. 

Büszkék vagyunk a GMP, az ISO 9001 és a 
HACCP nemzetközi szabványoknak megfelelő, 
saját termelőegységünkre. 



KUTATÁSOK A 
JOBB JÖVŐÉRT
A SIBERIAN WELLNESS CÉLTUDATOSAN 
FEJLESZT HÁROM PERSPEKTIVIKUS 
TUDOMÁNYOS IRÁNYVONALAT:

 
Az endo-ökológia a szervezet belső tisztaságának 
megőrzésével foglalkozó tudomány.

 
Az adaptológia a szervezet energiarendszer 
hatékonyságának növelésével foglalkozó tudomány.

 
A kronobiológia a biológiai ritmusok kezelésével 
foglalkozó tudomány.
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A JÓTÉKONYSÁG AZ 
OTTHONUNKBAN 
KEZDŐDIK
Számunkra kiemelkedően fontos, hogy mi marad 
utánunk. Képtelenek vagyunk végignézni azt, 
miképp semmisítenek meg erdőket, szennyeznek 
folyókat, hogyan tűnnek el növény és állatfajok. 
Cégünk jótékonysági projektje a "THE WORLD 
AROUND YOU" célzottan segíti és támogatja azon 
országok környezetvédelmi megmozdulásait, ahol a 
SIBERIAN WELLNESS jelen van. 
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RENAISSANCE TRIPLE SET 
HÁROM KOMPONENSŰ ANYAGCSERE TÁMOGATÓ RENDSZER
A három komponensű anyagcsere támogató rendszer – három formula, amely vitaminokat, 
ásványi anyagokat, és értékes kivonatokat tartalmaz vadon élő szibériai növényekből. 
A termék ELŐNYEI:
– 35 év tudományos kutatás
– 10 év gyakorlati használat
– a hatóanyagok szükséges adagolása

500032

16,420 FT
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1. SZÁMÚ FORMULA
60 kapszula

Összetétel (1. számú Formula): 
édeskömény kivonat, útifű kivonat, 
kamilla kivonat, bojtorjángyökér 
kivonat, mezei zsurló kivonat, 
echinacea kivonat, aloe vera gél- 
kivonat.

2. SZÁMÚ FORMULA
60 kapszula

Összetétel (2. számú Formula): 
kerti zsázsa kivonat, szibériai vad-
hagyma kivonat, orbáncfű kivonat, 
orvosi zsálya kivonat, vad torma 
kivonat, bajkáli csukóka kivonat.

3. SZÁMÚ FORMULA
60 kapszula

Összetétel (3. számú Formula): 
szőlőmag kivonat, áfonya gyümölcs 
kivonat, orvosi zsálya kivonat, 
kakukkfű kivonat, oregán kivonat, 
aszkorbinsav, zöld tea kivonat, DL-al-
fa-tokoferol, likopin, áfonya kivonat, 
rutin, BetaTab 20% tengermenti fenyő 
kivonat, cink-citrát (cink), tiamin-hid-
roklorid (B1-vitamin), riboflavin 
(B2-vitamin), piridoxin-hidroklorid 
(B6-vitamin), mangán-szulfát (man-
gán),réz-szulfát (réz), kálium-jodid 
(jód), nátrium-szelenit (szelén), 
króm-pikolinát (króm), maltodextrin.

TISZTASÁG
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PARACLEANSE TRIPLE SET
MÉREGTELENÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS
PARAZITÁK ELLENI VÉDELEM
Háromfázisú növényi-komplex a bél funkcióinak normalizálására és mikroflóra fenntartására.
Az I. Fázis előkészíti a beleket és az epeutakat a tisztításhoz, a II. Fázis komponensei aktív 
tisztító hatást fejtenek ki. A III. Fázis fő célja – a bél mikroflórájának helyreállítása.

500116

10,040 FT
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A tisztaság forrása
I. FÁZIS
A bél- és az epeutak 
működésének normalizálása. 
Az összetett növényi 
komplex fő célja a bél- és az 
epeutak felkészítése az aktív 
tisztításhoz.
30 kapszula 

Összetevők: áfonya, fekete 
ribizli, vörös lóhere, őszi vérfű, 
édesgyökér, hárs, bojtorján, mezei 
zsurló, polýgonum aviculáre, echin-
acea kivonat, orbáncfű, tőzegeper.

Phytopar
II. FÁZIS
Tisztító hatás. A második 
fázis fő feladata az aktív 
tisztítás. 
60 kapszula

Összetevők: articsóka kivonat, 
grapefruitmag kivonat, őszi 
margitvirág.

Enterovit
III. FÁZIS
Helyreállítás és másodlagos 
megelőzés. A harmadik fázis 
fő célja a bél mikroflórájának 
helyreállítása aktív tisztítást 
követően. 
200 g

Összetevők: természetes méz, sűrű 
menta kivonat, sűrű kamilla virág 
kivonat, szalmagyopár virág sűrű 
kivonat, szegfűszeg sűrű kivonat .

TISZTASÁG
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AMINAJ EM 
Az Aminaj Em gyógynö-
vény-teát hagyományos 
Burját receptek alapján 
fejlesztették ki, a közönséges 
orbáncfűvet, csipkebogyóval 
és gyermekláncfű gyökere-
ivel kombinálva. A termék 
neve, a burját nyelvről lefor-
dítva, "életfű"-vet jelent – a 
burjátok így nevezik a közön-
séges orbáncfüvet.

Összetevők: kukoricabajusz, közön-
séges orbáncfű, borsmenta levél, 
kamilla virág, gyermekláncfű gyö-
kér, polygonum aviculáre, homoki 
szalmagyopár virág, csipkebogyó, 
gilisztaűző varádics virág.

30 filter 
500021  2,075 FT

UJAN NOMO 
Az Ujan Nomo tea-italt kife-
jezetten az ízületek normális 
működésének megőrzése 
érdekében fejlesztették ki, 
amint azt a neve is mutatja, 
amely a Burját nyelven any-
nyit jelent – "rugalmas íj".

Összetevők: réti legyezőfű, fekete 
ribizli levél, csipkebogyó, gyermek-
láncfű gyökér, édesgyökér, mezei 
zsurló, vörös áfonya levél.

30 filter 
500025 2,115 FT

OLHON – ÖKOLÓGIAILAG  
TISZTA GYÓGYFŰVEK

KURIL SAJ
A Kuril teát (Szibériában, 
vérontó pimpó ) kellemes 
íze és aromája miatt a 
szokásos tea helyett, széles 
körben használják az orosz 
tengerészek. Idővel kiderült, 
hogy jó hatással van az 
emésztésre. 

Összetevők: kurili tea, kamillafű, 
csipkebogyó, csipkebogyó levelek, 
orvosi lestyán.

30 filter
500022 2,075 FT
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SAGAAN CHARAASGAJ 
A Saгaan Charaasгaj ÉT-
RENDKIEGÉSZÍTŐ megneve-
zés, amelyet a nők részére 
fejlesztettek ki, Burját nyelv-
ről lefordítva "fehér fecskét" 
jelent. Ahogy azt a Burját 
legenda mondja, ha egy nő 
fehér fecskét lát, örökre 
fiatal marad.

Összetevők: gyöngyajak, lucerna 
fű, közönséges szurokfű, borsmenta 
levelek, citromfű levelek, zsálya 
levelek, közönséges orbáncfű.

30 filter 
500023

SHEDITE NOJR 
Shedite Nojr Burját nyelv-
ről lefordítva "varázslatos 
álom". Ez a tea mély, nyugodt 
és pihentető alvást biztosít 
annak, aki lefekvés előtt 
fogyaszt belőle.

Összetevők: Bajkáli csukóka 
gyökér, citromfű-tea, citromfű, 
szurokfű, kamillavirág, közönséges 
orbáncfű, borsmenta levelek.

30 filter 
500028  2,235 FT

BAELEN AMIN 
Gyógynövény tea-ital
Gazdag ízvilágú, főként 
szibériai hársat tartalmazó, 
könnyű gyógyfüves aro-
mával rendelkező tea-ital. 
A burját füvesemberek 
mindig is tisztelték a hárs-
fát, mely a hosszú élet és a 
könnyed lélegzet szimbólu-
ma volt, és úgy tartották, 
hogy univerzális védelmező 
ereje van. A mai napig taliz-
mánokat faragnak belőle, 
a hársfa virágát pedig min-
den háztartásban nagyra 
becsülik.

Összetevők: hársfa virág és levél, 
alma szeletek, szurokfű, menta, 
kamilla virág.

25 filter-csomag 
500127  2,235 FT

SZIBÉRIAI GYÓGYNÖVÉNYEKBŐL  
KÉSZÜLT TEA KOLLEKCIÓ

ERDEI DERÉCE ÉS 
RÉTI LEGYEZŐFŰ
Az aromadús, hagyományos 
orosz ital összetétele 
fermentált Erdei derécét 
tartalmaz (füzike). Érezze 
az igazi tajgamenti 
ízeket és aromákat! 
Koffeinmentes, mesterséges 
adalékanyagokat nem 
tartalmaz.

Összetevők: Fermentált derécelevél 
(Epilobium angustifolium), legye-
zőfű, orbáncfű, szurokfű, kakukkfű, 
ribizlilevél, málnatermés.

20 filter-csomag
500202  

HAMAROSAN 
ELÉRHETŐ

HAMAROSAN 
ELÉRHETŐ
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KURILI-TEA
Pentaphylloides fruticosa
Ezt a népszerű növényt a Kuril-szigetek tengerészei fedezték 
fel, rendszeresen tea helyett fogyasztották. Azonban a Bajkál 
környékén ezt a növényt már régóta a szervezet megtisztítására 
használták. A legenda szerint kutyák segítettek az embereknek 
megismerni a növény hasznos tulajdonságait: A beteg állatok ezt 
a növényt keresték, mert számukra a növény az állapotuk javítá-
sát jelentette. A mai napig a helyi lakosok a Kuril teát használják 
az emésztési problémák kezelésére.

SZIBÉRIAI BUVÁKFŰ
Bupleurum sibiricum
A burját nép ezt a növényt gyakran hívja nyúlfülnek a 
levelei miatt. A buvákfű az egyik leghíresebb és mérvadóbb 
gyógynövény a kínai és a tibeti- szibériai orvostudományban, 
azonban Kínában csak a gyökereit használják orvosláshoz. 
A burjátok a szárát használják a gazdag összetevői miatt. 
Elsősorban az emésztőrendszeri problémákra ajánlott.

VÖRÖSÁFONYA
Vaccinium vitis-idaea
Ez a rózsaszín és lila bogyós termésű kis cserje megőrzi 
kemény, lakkozott kinézetű leveleit a zord szibériai tél teljes 
időszaka folyamán. A több méter vastagságú hóréteggel 
borított növény, akár a -50 ° C-os, és még annál is 
alacsonyabb hőmérsékletnek is ellenáll.

TŐZEGEPER
Comarum palustre
Minden ősszel az első fagyok beálltát követően a szibériai 
nők a mocsaras területekre mentek áfonyát szedni, hogy 
családjukat vitaminokkal lássák el a téli időszakban. A jeges 
vízben állás után gyakran izületi betegségekkel küzdöttek. Ma 
is használatos ősi gyógymód a betegség kezelésére az altáji 
tőzegeper.

MEZEI ZSURLÓ
Equisetum arvense
Legfeljebb 10% természetes szilíciumot tartalmaz, amely a 
növény belső vázának kialakulásában segít. Pontosan ennek 
a felépítésnek köszönhető az, hogy az egyik legszívósabb 
növényről beszélhetünk.

ŐSZI VÉRFŰ
Sanguisorba officinalis
Ez a magas, vörös kúpu növény, igazi egzotikum hatást kelt 
a szibériai tájban. A szokatlan élénk színe miatt a helyiek 
vérfűnek nevezték – a "vérszívó" jelzőre utalva. 

SZIBÉRIAI NÖVÉNYEK VILÁGA
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SZIBÉRIAI SZUROKFŰ
Origanum vulgare
A szurokfű vagy oregánó nagyon népszerű Európában és az 
Egyesült Államokban élő lakosok körében, akik – a szibériai 
lakosoktól eltérően – gyakran fűszerként is használják . Az 
oregánóból és a kakukkfűből is rendkívül illatos italt készí-
tenek, amelyet a hagyományos tea helyett lehet fogyasztani. 
A szibériai szurokfű fő előnye az antioxidáns aktivitás magas 
szintje – ebben a tekintetben ez a gyógynövény rekordot dönt 
összes létező, hasonló növényfajta között.

BAJKÁLI CSUKÓKA
Scutellaria baicalensis
A bajkáli csukóka egyike azon kevés példának, amely a 
Bajkál környékén található gyógynövény népszerűségét 
bizonyítja szerte a világon. Ezt a növényt ősi idők óta 
használják a kínai orvoslásban, és meglepően sokféle 
gyógyító tulajdonsága miatt a nyugati orvosok is elismerték.

SZIBÉRIAI PIROS GYÖKÉR
Hedysarum sibiricum
Szibériai piros gyökér – hagyományosan Dél-Szibériában 
termő hegyi növény. A szibériai vadászok hosszú és fárasztó 
vadászati expedíciók alkalmával, fizikai állóképességük 
fenntartására használták.

GILISZTAŰZŐ VARÁDICS 
Tanacetum vulgare
Képzeljen el egy gyönyörű és divatos ékszerdarabot – egy 
művészileg gravírozott arany félgömböt, fényes smaragdokkal 
díszítve. Ez a világon az az egyik legszebb gyógynövény – az 
őszi margitvirág ! Szibériában a gilisztaűző varádics arról 
a tulajdonságáról híres, hogy képes megvédeni a májat 
különböző stresszhatásoktól. 

SZIBÉRIAI VADRÓZSA  
(SZIBÉRIAI CSIPKEBOGYÓ)
Rosa davurica
A csipkebogyó jól ismert az egész világon, de nem mindenki 
tudja, hogy a gyógynövénynek számos fajtája létezik. A szibériai 
csipkebogyó vagy szibériai vadrózsa szokatlan, majdnem fekete 
ágaival és sötétvöröses gyümölcseivel különböztethető meg, 
amely a természet gyönyörű kontrasztját mutatja meg nekünk.

SZIBÉRIAI KAKUKKFŰ
Thymus serpyllum
A közönséges kakukkfűvel ellentétben, amely nagyon sűrű 
növésű és közel 60 cm magas, a szibériai kakukkfű általában 
a sziklákba kapaszkodik és ezért alacsony növésű, illetve 
kevesebb levéllel és dúsabb virágzattal rendelkezik, ame-
lyekre azért van szüksége, hogy bevonzza a hideg sziberiai 
hegyekben ritkaságnak számító rovarokat.

TERMÉSZETES SZIBÉRIAI GYÓGYNÖVÉNYEK, GOMBÁK, FŰSZEREK ÉS 
BOGYÓK, AMELYEKET A TERMÉKEINK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLUNK.
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TETRARDIOL
A homocisztein egy aminosav, mely a szervezetben 
metioninből épül fel, majd újra lebomlik. Lebontásához 
folsavra, B6- és B12-vitaminra van szükség. A homocisztein 
emelkedett szintje és az érelmeszesedés okozta betegségek 
közötti összefüggést mutattak ki. A tetrardiol multivitamin 
komplex négy leghatékonyabb természetes összetevőt 
tartalmaz, amelyek stimulálják a homocisztein semlegesítési 
folyamatát.

Összetevők: betain, maltodextrin, piridoxin-hidroklorid, folsav, cianokobalamin, 
szinezőanyagok: titán-dioxid (E171), ponto-4R (E124).

30 kapszula  
400924  6,585 FT

TRIMEGAVITALS. SZIBÉRIAI LEN ÉS OMEGA-3
A táplálékkiegészítő komplexet omega-savak telítik a zsírsavak 
koncentrált etil-észterei formájában. Természetes savforrás – 
a tápanyagokban gazdag lenolaj. Omega-3 savak – eikozapen-
taénsav (EPA) és dokozahexaénsav (DHA) – az egészséges táp-
lálkozás fontos összetevője. A termék összetétele E-vitaminnal 
dúsított. 

Összetevők: zsírsav etilészter, amely halolajból, zselatinból, lenolajból, 
DL-alfa-tokoferol-acetátból, illetve antioxidáns szerekből áll: aszkorbil-palmitát, 
tokoferolral telített kivonatok, rozmaring kivonat.

30 kapszula  
500062  5,200 FT

SYNCHROVITALS III
A Synchrovitals III kétféle kapszulát tartalmaz: reggeli és esti 
használatra. A szelén segíti az immunrendszer normális műkö-
dését, és megvédi a sejteket az oxidatív stressztől. A termék 
béta-glükánokban, valamint alfa-linolénsavban és likopinben 
gazdag zab- korpával van dúsítva.

Összetétel (reggeli formula): glükánnal dúsított korpa, hidroxi-propil-me-
til-cellulóz, R-liponsav.
Összetétel (esti formula): glükánban gazdag korpa, hidroxi-propil-metil-cel-
lulóz, inaktivált élesztő, R-likopén, galagonya gyümölcs kivonat, módosított 
keményítő, kukoricakeményítő, glükóz, antioxidánsok: nátrium-aszkorbát és 
DL-alfa-tokoferol színezőanyagok: titán-dioxid (E171), klorofillok és klorofillinek 
rézkomplexei (E141).

150 kapszula 
500072  7,560 FT
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GONDOS SZÍVÁPOLÁS

KÉSZÍTSE EL A SAJÁT, SZÍV ÉS 
ÉRRENDSZERÉT TÁMOGATÓ PROGRAMJÁT
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TRIMEGAVITALS
A PÓTOLHATATLAN OMEGA-SAVAK FORRÁSA

2



TRIMEGAVITALS.  
SIBERIAN LINSEED OIL  
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Lipidkomplex omega-3-
savakkal és E-vitaminnal
A táplálékkiegészítő komplexet omega-3-sa-
vak telítik zsírsav-koncentrált etil-észterek 
formájában. Lenolaj – természetes savforrás. 
Az omega-3 savak az egészséges étrend 
fontos kellékei. A termék összetétele E-vita-
minnal dúsított. 

Összetevők: zsírsav etil-észtere, amely halolajból áll, 
zselatin, lenolaj, DL-alfa-tokoferol-acetát, antioxidáns 
szerek (aszkorbil -palmitát, tokoferollallal telített kivona-
tok, rozmaring kivonat).

30 kapszula
500062   5,200 FT

TRIMEGAVITALS.  
LUTEIN AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Természetes fény-szűrők forrása
A komplex pigment-szűrőket tartalmaz lutein 
és zeaxantin formájában, hasznos azok számá-
ra, akik sok időt töltenek a számítógép monito-
ra előtt és más eszközök képernyőjénél. Ezen 
felül a vitamin komplexet homoktövis olajjal és 
E-vitaminnal gazdagították, amely megvédi a 
sejteket az oxidatív stressztől.

Összetevők: Homoktövis- olaj (57%), luteinben gazdag 
körömvirág- kivonat (7%), zeaxantin (0,1%), DL-alfa-tokofe-
rol-acetát, DL-alfa-tokoferol antioxidáns szer.

30 kapszula
500102  5,405 FT

TRIMEGAVITALS.  
ALL-NATURAL BETA-CAROTENE 
IN SEA BUCKTHORN OIL
BETA KAROTIN-t és E- VITAMIN-t 
TARTALMAZÓ HOMOKTÖVIS 
OLAJ KONCENTRÁTUM
A termék természetes homoktövis olajat, 
E-vitamint és a természetes béta-karotint 
(az úgynevezett provitamin A-t, mivel az 
a szervezetben A-vitaminná alakul át) 
tartalmaz. Az A-vitamin segít fenntartani 
az éles látást és az immunrendszer normális 
működését, az E-vitamin segít megvédeni a 
sejteket az oxidatív stressztől.

Összetevők: Homoktövis olaj, zselatin, tokoferol keverék, 
természetes béta-karotin.

30 kapszula 
500060  4,470 FT

TRIMEGAVITALS. 
LIKOPIN ÉS OMEGA-3
Koncentrált etil-észter és omega 3 zsírsav 
komplex, amely elősegíti a szív és érrendszer 
normális működését. A telített zsírsavak 
pótlása / hozzáadása többszörösen 
telítetlen zsírsavak táplálkozás során való 
bevitelénél segít fenntartani a vér normális 
koleszterinszintjét. Természetes likopinokban 
gazdag termék.

Összetevők: Ultrapure omega-3 zsírsavkomplex a tengeri 
halolajból MEG-3™, természetes likopin Redivivo™.

30 kapszula 
5FP183  5,040 FT

19



CHRONOLONG
Természetes összetevők a női szervezet 
anyagcseréjének normalizálásához
A komplex 100% fitoestrogen genisteint tartalmaz – a nők 
fiatalságának egyik fő forrását. A termék összetételét szója 
csirák fokozzák, amelyek több tucat természetes fitoösztro-
gént tartalmaznak, ami fokozza a genistein hatását. A C-vitamin 
aszkorbinsav formájában hozzájárul a kollagén kialakulásához, 
ami a bőr véredényeinek normális működéséhez szükséges. A 
folacin a homocisztein normál metabolizmusát segíti a meno-
pauza idején. 

Összetevők: glükózamin-szulfát, 
szójabab kivonat, L-aszkorbinsav, 
genistein, folsav, D-vitamin, kolekal-
ciferol, szinezőanyagok: titán-dioxid 
(E171), azorubin (122).

30 kapszula
400229  10,810 FT

AZ ÖRÖK SZÉPSÉG
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HEALTHY RHYTHMS
Napi vitamin és ásványi anyag komplex
A Healthy Rhythms vitamin-ásványianyag két 
egymást kiegészítő kapszulából áll – reggeli és esti, 
amely nemcsak a napi vitamin-, nyomelem- és egyéb 
biológiailag aktív anyagok biztosítását teszi lehetővé, 
hanem figyelembe veszi a tevékenység és a pihenés 
szakaszainak váltakozását is.

Összetétel (reggel komplex): C-vitamin, adalékanyag: mikrokristályos 
cellulóz, zselatin, likopin, eleutherococcus kivonat, zöldtea kivonat, 
béta-karotin, E-vitamin, p-aminobenzoesav, nikotinamid, koenzim Q10, 
fenyő kivonat, pantoténsav, D3-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, B1, 
A-vitamin, folsav, biotin, K1-vitamin, színezőanyag: E171 titán-dioxid, 
narancssárga S (E 110).
Összetétel (esti komplex): valerian kivonat, zselatin, mezei zsurló 
kivonat, bajkáli csukóka kivonat, nátrium-molibdát,  szikaszarvas 
agancsából készült por, cink-citrát, szelén, vas-szulfát, króm-piko-
linát, réz-szulfát, mangán-szulfát, kálium-jodid, titán-dioxid (E171) 
szinezőanyagok, indigotin E132.

60 kapszula
500048 6,585 FT

FORMULA 4 N.V.M.N
Táplálékkiegészítő A-, C- és 
E-vitaminokkal és liponsavval
A termék A, E és C vitamin 
komplexet tartalmaz, amely az 
egyik legerősebb antioxidáns 
formula. A komplex hatását 
szerves antioxidánsok, taurin 
és liponsav erősítik, amelyek 
jelentős mértékben növelhetik az 
antioxidáns védőeszközök körét.

Összetevők: taurin, L-aszkorbinsav, DL-al-
fa-tokoferol-acetát, zselatin, alfa-liponsav, 
retinol-acetát.

120 kapszula
500020 6,950 FT

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK
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ADAPTOVIT 
FRISSÍTŐ KOMPLEX 
Komplex étrend kiegészítő, amely befolyásolja az emberi szervezet 
adaptációs mechanizmusát. A leuzea, a ginzeng és az eleutherococcus 
kivonatai segítenek megbirkózni a fáradtsággal, és segítenek 
helyreállítani a szervezet funkcióit az erőteljes terhelés után.

Összetevők: desztillált víz, maral gyökér kivonat, ginseng 
gyökér kivonat, Eleutherococcus gyökérkivonat, rhodiola 
rosea gyökér és rizoma kivonat, Leuzea gyökér kivonat, 
kínai kúszómagnólia mag kivonat, nátrium-benzoát (E211), 
etil-alkohol.

10 ml 
500094 
4,065 FT

RENAISSANCE TRIPLE SET 3. SZ. FORMULA
Renaissance Triple Set. 3. sz. formula – növényi és ásványi eredetű 
aktív összetevők komplexe.
 • A szelén, a réz és a mangán nyomelemei, valamint a C, E és B₂ 
vitaminok segítik a sejtek oxidatív stressz elleni védelmét.

 • A B₁ és B₆ vitaminok, valamint a kalcium, a réz és a mangán segítik az 
energia normális metabolizmusát.

 • A cink segíti az immunrendszer normál működését.
 • A B₂, B₆ és C vitaminok segítik csökkenteni a fáradékonyságot és a 
fáradságot.

Összetevők: szőlőmag kivonat, áfonyagyümölcs kivonat, 
zsálya kivonat, kakukkfű kivonat, oregáno-kivonat, 
aszkorbinsav, zöldtea-kivonat, DL-alfa-tokoferol, likopin, 
áfonya kivonat, rutin, BetaTab 20%, tengeri fenyő kivonat, 
maltodextrin, citrát cink, tiamin-hidroklorid, riboflavin, 
piridoxin-hidroklorid, mangán-szulfát, réz-szulfát, káli-
um-jodid, nátrium-szelenit, króm-pikolinát és retinol.

120 kapszula 
500113 
11,990 FT

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
A termék szelént tartalmaz, amely segít fenntartani a haj és körmök 
normál, egészséges állapotát, valamint segít az immunrendszer és a 
pajzsmirigy megfelelő működésének támogatásában. A szelén, a C és az E 
vitamin védi a sejteket az oxidatív stressztől.

Összetevők: fokhagyma kivonat, acerola kivonat, zselatin, 
DL-alfa-tokoferol-acetát, bajkáli csukóka kivonat, csipke-
bogyó kivonat, inaktivált élesztő, tengeri fenyő kivonat.

60 kapszula 
500031 
5,045 FT

TRIMEGAVITALS.  
ALL-NATURAL BETA-CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
A termék természetes homoktövis olajat, E-vitamint és a természetes 
béta-karotint (úgynevezett provitamin A-t, amely a szervezetben A-vi-
taminná alakul át) tartalmaz. Az A-vitamin segít fenntartani az éles 
látást és az immunrendszer normális működését, az E-vitamin segít 
megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől.

Összetevők: Homoktövis olaj, zselatin, tokoferol keverék, 
természetes béta-karotin.

30 kapszula 
500060 
4,470 FT
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TALÁLD MEG A SZÁMODRA IDEÁLIS 
MEGOLDÁST, HOGY FIATAL ÉS 

ENERGIKUS MARADJ!

ENERGIA ÉS TÓNUS

23



SYNCHROVITALS

SYNCHROVITALS II
Az értékes növényi kivona-
tok segítenek nappal aktív-
nak maradnunk, este pedig 
segítenek szervezetünknek 
a pihenésre fókuszálni, ella-
zítanak és megnyugtatnak. 
A termék C-vitamint tartal-
maz amely fontos szerepet 
játszik a szervezetben, segít 
fenntartani az idegrendszer 
normál működését. 

Összetétel (reggeli formula): 
foszfatidil-szerin (szójabab), ginkgo 
biloba kivonat, gota cola kivonat, 
ginzeng kivonat, aszkorbil palmitát, 
hidroxi-propil-metil-cellulóz, 
D-glükóz.
Összetétel (esti formula): orvosi 
zsálya kivonat, köznséges orbáncfű 
kivonat, aszkorbil palmitát, bajkáli 
csukóka kivonat, szinezőanyagok: 
titán-dioxid (E171), klorofillok és 
klorofillinek rézkomplexei (E141).

60 kapszula
500071  11,580 FT

SYNCHROVITALS III
A Synchrovitals III kétféle 
kapszulát tartalmaz: reggeli 
és esti használatra. A szelén 
segíti az immunrendszer nor-
mális működését, és megvédi 
a sejteket az oxidatív stresz-
sztől. A termék béta-glükán-
ban gazdag zab korpával, 
valamint alfa-linolénsavval és 
likopinnel dúsított.

Összetétel (reggeli formula): glükán-
nal dúsított korpa, hidroxi-propil-me-
til-cellulóz, R-liponsav.
Összetétel (esti formula): glükánban 
gazdag korpa, hidroxi-propil-metil-cel-
lulóz, inaktivált élesztő, R-likopin, gala-
gonya gyümölcs kivonat, módosított 
keményítő, kukoricakeményítő, glükóz, 
nátrium-aszkorbát és DL-alfa-toko-
ferol antioxidánsok, színezőanyagok: 
titán-dioxid (E171), klorofillok és 
klorofillinek rézkomplexei (E141). 

150 kapszula
500072  7,560 FT

SYNCHROVITALS IV
A termék 1-es számú komp-
lexe máriatövist tartalmaz, 
amely egyben szilícium-
marin-forrás, és elősegíti 
a toxikus anyagok testből 
történő eltávolítását. A 2. 
számú komplex kombinált 
kivonatokat szibériai gyógy-
növényeket és más növénye-
ket tartalmaz, beleértve a 
szibériai közönséges orbánc-
fű adaptogenjét, amely segít 
normalizálni az anyagcsere 
folyamatokat.

Összetétel (reggeli formula): 
taurin, máriatövis termés kivonat, 
cellulóz, libapimpó gyökér kivonat.
Összetétel (esti formula): taurin, 
cellulóz, közönséges orbáncfű 
kivonat, bajkáli csukóka gyökérki-
vonat, szinezőanyagok: titán-dioxid 
(E171), klorofillok és klorofillinek 
rézkomplexei (E141). 

60 kapszula
500130  3,130 FT
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KÉTFÁZISÚ TERMÉKEK, 
TESTÜNK RENDSZEREINEK 

NORMÁL MŰKÖDÉSÉHEZ

SYNCHROVITALS V
A termék a ResistAid™ komp-
lexet tartalmaz – vörösfenyő-
ből extrahált arabinogalaktán 
és polifenolok kombinációját. 
Az arabinogalaktán oldható 
diétás rostforrás, amely segít 
fenntartani a gyomor- és bél 
rendszer normális állapotát, 
kedvező hatást gyakorolva az 
immunrendszerre.

Összetétel (reggeli formula): 
vörösfenyőből, cellulózból, ginzeng 
gyökérkivonatból, utifű levélkivo-
natból, glükózból, maltodextrinből 
származó arabinogalaktán.
Összetétel (esti formula):  
vörösfenyőből, zsálya levélkivo-
natból, kamilla virág kivonatból, 
kakukkfű kivonatból, laktózból, 
színezőanyagokból származó 
arabinogalaktán: titán-dioxid 
(E171), klorofillok és klorofillinek 
rézkomplexei (E141).

60 kapszula
500073   6,950 FT

SYNCHROVITALS VI
A termék a két komponens 
jól ismert kombinációját 
tartalmazza: glükózamin-hid-
roklorid és kondroitin-szulfát. 
Tulajdonságait a fehér fűzfa 
kéreg, réti legyezőfű és csip-
kebogyó világszerte népszerű 
növényi kivonata erősíti. A 
C-vitamin a készítményben 
hozzájárul a kollagén kialaku-
lásához, ami a porcok normá-
lis működéséhez szükséges.

Összetétel (reggeli formula): glü-
kózamin-hidroklorid (rákfélékből), 
fűzfa kéregkivonat, kondroitin-szul-
fát, cellulóz.
Összetétel (esti formula): Glükó-
zamin-hidroklorid (rákfélékből), 
rétesvízkivonat, kondroitin-szulfát, 
cellulóz, csipkebogyó-kivonat, 
színezőanyag: titán-dioxid (E171), 
klorofillok és klorofillinek rézkomp-
lexei (E141).

60 kapszula
500065  5,040 FT

SYNCHROVITALS VII
Segítség azok számára, akik 
sok időt töltenek a számítógép 
monitora és más elektronikai 
eszközök képernyője előtt. 
A termék növényi pigment-
szűrők széles választékát 
tartalmazza: lutein, zeaxantin 
és béta-karotin. Ezenkívül 
természetes antocianinokkal 
és A-vitaminnal dúsították, 
ami hozzájárul a látás megőr-
zéséhez. 

Összetétel (reggeli formula): ant-
hocyaninnal gazdagitott hibiszkusz 
virág-kivonat, anthocyanin-gazdagi-
tott áfonyagyümölcs-kivonat, cellu-
lóz, anóciánokkal gazdagitott aronia 
gyümölcs-kivonat, maltodextrin.
Összetétel (esti formula): acerola 
kivonat, maltodextrin, csipkebogyó 
kivonat, luteinben gazdag körömvirág 
kivonat, cellulóz, béta-karotin, asz-
korbil palmitát, módosított keményítő, 
szintetikus zeaxantin, kukoricakemé-
nyítő, szacharóz, nátrium-aszkorbát.

60 kapszula
500050  8,900 FT
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ADAPTOVIT 
FRISSÍTŐ KOMPLEX 
 Adaptovit – összetett étrend kiegészítő, amely befolyásolja az emberi 
szervezet adaptációs mechanizmusát. A leuzea, a ginzeng és az 
eleutherococcus kivonatai segítenek megbirkózni a fáradtsággal, és 
segítenek helyreállítani a szervezet funkcióit az erőteljes terhelés után.

Összetevők: desztillált víz, maral gyökér kivonat, ginseng 
gyökér kivonat, Eleutherococcus gyökérkivonat, rhodiola 
rosea gyökér és rizoma kivonat, Leuzea gyökér kivonat, 
kínai kúszómagnólia mag kivonat, nátrium-benzoát (E211), 
etil-alkohol.

10 ml  
500094  

4,065 FT

SYNCHROVITALS IV
A termék 1-es számú komplexe máriatövist tartalmaz, amely egyben 
szilíciummarin-forrás, és elősegíti a toxikus anyagok testből történő 
eltávolítását. A 2. számú komplex kombinált kivonatokat szibériai 
gyógynövényeket és más növényi kivonatokat tartalmaz, beleértve a 
szibériai közönséges orbáncfű adaptogenjét, amely segít normalizálni 
az anyagcsere folyamatokat.

Összetétel (reggeli formula): taurin, máriatövis termés 
kivonat, cellulóz, libapimpó gyökér kivonat.
Összetétel (esti formula): taurin, cellulóz, közönséges 
orbáncfű kivonat, bajkáli csukóka gyökérkivonat, szine-
zőanyagok: titán-dioxid (E171), klorofillok és klorofillinek 
rézkomplexei (E141). 

60 kapszula 
500130  

5,040 FT

AMINAJ EM 
Az Aminaj Em gyógynövény-teát hagyományos Burját receptek 
alapján fejlesztették ki, a közönséges orbáncfűvet, csipkebogyóval 
és gyermekláncfű gyökereivel kombinálva. A termék neve, a burját 
nyelvről lefordítva, "életfű"-vet jelent – mivel a burjátok így nevezik a 
közönséges orbáncfüvet.

Összetevők: kukoricabajusz, közönséges orbáncfű, 
borsmenta levél, kamilla virág, gyermekláncfű gyökér, 
polygonum aviculáre, homoki szalmagyopár virág, 
csipkebogyó, gilisztaűző varádics virág.

30 filter 
500021  

2,075 FT

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
A termék szerves szelénvegyületekkel gazdagított, amelyek hozzájárul-
nak a haj és körmök egészséges állapotának fenntartásához, segítik az 
immunrendszer és a pajzsmirigy normál működését. A szelén, a C és E 
vitamin megóvja a sejteket az oxidatív stressztől. 

Összetevők: fokhagyma kivonat, acerola kivonat, inaktivált 
élesztő, csipkebogyó kivonat, DL-alfa-tokoferol-acetát, 
skullcap kivonat Baikal extrakció mediterrán fenyőből.

60 kapszula 
500031  

5,045 FT
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SZABADULJON MEG A MÉRGEZŐ 
ANYAGOKTÓL TERMÉSZETES ÚTON

SEGÍTSEN SZERVEZETÉNEK A TOXINOK ÉS MÁS 
KÁROS MÉREGANYAGOKTÓL VALÓ, TERMÉSZETES 

MEGSZABADULÁSÁBAN.

SYNCHROVITALS VII 
Termék azoknak, akik sok időt töltenek a számítógép monitora és más 
elektronikai eszközök képernyője előtt . A növényi pigmentszűrők széles 
választékát tartalmazza: lutein, zeaxantin és béta-karotin. Ezenkívül 
természetes antocianinokkal és A-vitaminnal dúsították, ami hozzájárul 
a látás megőrzéséhez. 

Összetétel (reggeli formula): anthocyaninnal gazdagitott hibiszkusz virág-kivonat, ant-
hocyanin-gazdagitott áfonyagyümölcs-kivonat, cellulóz, anóciánokkal gazdagitott aronia 
gyümölcs-kivonat, maltodextrin.
Összetétel (esti formula): acerola kivonat, maltodextrin, csipkebogyó kivonat, luteinben 
gazdag körömvirág kivonat, cellulóz, béta-karotin, aszkorbil palmitát, módosított keményí-
tő, szintetikus zeaxantin, kukoricakeményítő, szacharóz, nátrium-aszkorbát.

60 kapszula 
500050  

8,900 FT
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TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL 
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Lipidkomplex omega-3-savakkal és E-vitaminnal
A komplexet omega-3-savak telítik zsírsav-koncentrált etil-észterek for-
májában. Lenolaj – természetes savforrás. Az omega-3 savak az egészsé-
ges étrend fontos kellékei. A termék összetétele E-vitaminnal dúsított. 

Összetevők: zsírsav etil-észtere, amely halolajból áll, zselatin, 
lenolaj, DL-alfa-tokoferol-acetát, antioxidáns szerek (aszkorbil 
-palmitát, tokoferollallal telített kivonatok, rozmaring kivonat).

30 kapszula 
500062  

5,200 FT

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND 
ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
Természetes fény-szűrők forrása
A komplex magas koncentrációban tartalmaz lutein és a zeaxantin 
természetes pigment-szűrőket azok számára, akik sok időt töltenek a 
számítógép monitora előtt és más elektronikai eszközök képernyőjé-
nél. Ezen felül a vitamin komplexet homoktövis olajjal és E-vitaminnal 
gazdagították, amely megvédi a sejteket az oxidatív stressztől.

Összetevők: Homoktövis- olaj (57%), luteinben gazdag köröm-
virág- kivonat (7%), zeaxantin (0,1%), DL-alfa-tokoferol-acetát, 
DL-alfa-tokoferol antioxidáns szer.

30 kapszula 
500102  

5,405 FT

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS 
A termék cinket és rezet tartalmaz szerves formában, valamint ter-
mészetes C-vitamint. A cink segít a szénhidrátok és makronutriensek 
metabolizmusának normalizálásában, segít a csontok, a haj és a bőr 
jó állapotának megőrzésében. A réz segít fenntartani az immunrend-
szert és megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől.

Összetevők: acerola gyümölcs kivonat, echinacea gyógynö-
vény kivonat, bojtorjángyökér kivonat, csipkebogyó kivonat, 
cink-laktát, cink-citrát, réz-citrát.

60 kapszula 
500040  

5,405 FT

RENAISSANCE TRIPLE SET 3. SZ. FORMULA
Renaissance Triple Set. 3. sz. formula – növényi és ásványi eredetű 
aktív összetevők komplexe.
• A szelén, a réz és a mangán nyomelemei, valamint a C, E és B2 vitami-
nok segítik a sejtek oxidatív stressz elleni védelmét.
• A B1 és B6 vitaminok, valamint a kalcium, a réz és a mangán segítik az 
energia normális metabolizmusát.
• A cink segíti az immunrendszer normál működését.
• A B2, B6 és C vitaminok segítik csökkenteni a fáradékonyságot és a 
fáradságot.

Összetevők: szőlőmag kivonat, áfonyagyümölcs kivonat, zsálya ki-
vonat, kakukkfű kivonat, oregáno-kivonat, aszkorbinsav, zöldtea-ki-
vonat, DL-alfa-tokoferol, likopin, áfonya kivonat, rutin, BetaTab 20%, 
tengeri fenyő kivonat, maltodextrin, citrát cink, tiamin-hidroklorid, 
riboflavin, piridoxin-hidroklorid, mangán-szulfát, réz-szulfát, 
kálium-jodid, nátrium-szelenit, króm-pikolinát és retinol.

120 kapszula 
500113  

11,990 FT

28



VÁLASSZON TERMÉKET SAJÁT 
LÁTÁSA MEGŐRZÉSÉHEZ

A SZEM ÉS LÁTÁS EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE
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ELEMVITALS

AZ ÁSVÁNYI 
ANYAGOK 
OPTIMÁLIS 
ÉS ARÁNYOS 
ADAGOLÁSA 
AZ ÉREZHETŐ 
HATÁS 
ÉRDEKÉBEN

ELEMVITALS.  
ZINC WITH 
SIBERIAN HERBS
A termék cinket és rezet 
tartalmaz szerves formában, 
valamint természetes C-vi-
tamint. A cink segít a szén-
hidrátok és makronutriensek 
metabolizmusának norma-
lizálásában, segít a csontok, 
a haj és a bőr jó állapotának 
megőrzésében. A réz segít 
fenntartani az immunrend-
szert és megvédeni a sejteket 
az oxidatív stressztől. 

Összetevők: acerola gyümölcs 
kivonat, echinacea gyógynövény 
kivonat, bojtorjángyökér kivonat, 
csipkebogyó kivonat, cink-laktát, 
cink-citrát, réz-citrát.

60 kapszula 
500040  5,405 FT

ELEMVITALS.  
CALCIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
A kalcium, a cink, a mangán és 
a D-vitamin elengedhetetlen 
a csontok jó állapotban tartá-
sához. A kalcium hozzájárul 
az izomaktivitás normalizálá-
sához, fontos szerepet játszik 
a sejtosztódásban. A B6-vita-
min segít az immunrendszer 
aktivitásának normalizálásá-
ban. A C-vitamin hozzájárul 
a kollagén termeléséhez, a 
D-vitamin pedig a kalcium és a 
foszfor felszívódásához.

Összetevők: kalcium-karbonát, 
zselatin, maltodextrin, kalcium-hid-
roxiapatit, kalcium-citrát, szója-
extraktum, mezei zsurló kivonat, 
aszkorbinsav, DL-alfa-kolekalciferol, 
piridoxin-hidroklorid, cink-citrát, 
mangán-szulfát.

60 kapszula 
500054  3,660 FT

30



ELEMVITALS.  
IRON WITH 
SIBERIAN HERBS
A termék szerves vas-ve-
gyületeket tartalmaz, 
amelyek hozzájárulnak az 
oxigén átvitel folyamatának 
normalizálásához a szerve-
zetben. A C-vitamin növeli a 
vas-felszívódást, a riboflavin, 
a B6-vitamin és a niacin hoz-
zájárul a normál energia-me-
tabolizmushoz.

Összetevők: bojtorján gyökérkivo-
nat, eleutherococcus kivonat, L-asz-
korbinsav, zselatin, vas-fumarát, 
szarvas agancspor, maltodextrin, 
nikotinamid, tiamin-mononitrát, 
riboflavin, piridoxin-hidroklorid, 
folsav.

60 kapszula 
500039  6,585 FT

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
A magnézium rendkívül 
fontos az idegrendszer és az 
izmok normál állapotának 
fenntartásához, csökkenti 
a fáradékonyságot és a 
fáradtságot. A termék növé-
nyi kivonatokkal (valerian, 
bajkáli csukóka és galagonya 
gyümölcs) van gazdagítva, 
a szervezet számára leg-
lehetségesebb organikus 
formában.

Összetevők: magnézium-citrát, 
zselatin, valerian kivonat, gala-
gonya gyümölcs kivonat, bajkáli 
csukóka kivonat.

60 kapszula 
500038   4,635 FT

ELEMVITALS. 
SELENIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
A termék szelént tartalmaz, 
amely segít fenntartani a haj 
és körmök normál, egész-
séges állapotát, valamint 
segít az immunrendszer és a 
pajzsmirigy megfelelő mű-
ködésének támogatásában. 
A szelén, a C és az E vitamin 
védi a sejteket az oxidatív 
stressz ellen.

Összetevők: fokhagyma kivonat, 
acerola kivonat, zselatin, DL-al-
fa-tokoferol-acetát, Baikal skullcap 
kivonat, csipkebogyó kivonat, 
inaktivált élesztő, mediterrán fenyő 
kivonat.

60 kapszula 
500031  5,045 FT
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ELBIFID
A lehető legteljesebb lakto- és bifidobaktérium-komplex, mely 
a természetes bélflórához igazodik. A hasznos baktériumok 
életképességét CellBiotech mikrokapszulázási technológia 
biztosítja. A DR-caps cellulózkapszula ideális védelmet nyújt 
a baktériumok számára a gyomorsav agresszív hatásával 
szemben.

Összetevők: almapektin, laktobaktérium-koncentrátum, bifidobaktérium-kon-
centrátum.

15 kapszula 
500107  3,415 FT

SYNCHROVITALS V
A termék a ResistAid™ komplexet tartalmaz – vörösfenyőből 
extrahált arabinogalaktán és polifenolok kombinációját. Az ara-
binogalaktán oldható diétás rostforrás, amely segít fenntartani 
a gyomor- és bél rendszer normális állapotát, kedvező hatást 
gyakorolva az immunitásra.

Összetétel (reggeli formula): vörösfenyőből, cellulózból, ginzeng gyö-
kérkivonatból, utifű levélkivonatból, glükózból, maltodextrinből származó 
arabinogalaktán.
Összetétel (esti formula): vörösfenyőből, zsálya levélkivonatból, kamilla virág 
kivonatból, kakukkfű kivonatból, laktózból, színezőanyagokból származó ara-
binogalaktán: titán-dioxid (E171), klorofillok és klorofillinek rézkomplexei (E141).

60 kapszula 
500073  6,950 FT

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS 
A termék cinket és rezet tartalmaz szerves formában, vala-
mint természetes C-vitamint. A cink segít a szénhidrátok és 
makronutriensek metabolizmusának normalizálásában, segít 
a csontok, a haj és a bőr jó állapotának megőrzésében. A réz 
segít fenntartani az immunrendszert és megvédeni a sejte-
ket az oxidatív stressztől.

Összetevők: acerola gyümölcs kivonat, echinacea gyógynövény kivonat, bojtor-
jángyökér kivonat, csipkebogyó kivonat, cink-laktát, cink-citrát, réz-citrát.

60 kapszula 
500040  5,405 FT
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AZ IMMUNRENDSZER ERŐSÍTÉSE

MINDEN, AMI SZÜKSÉGES 
AZ IMMUNRENDSZER 

ERŐSÍTÉSÉHEZ
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SZIBÉRIAI RÓZSAGYÖKÉR 
Rhodiola rosea
Rhodiola rosea, vagy Szibériai rózsagyökér, Szibéria leg-
jellegzetesebb adaptogén növénye. A maralgyökértől és az 
Eleutherococcustól eltérően rózsagyökér Szibéria északi 
részén a hegyekben 900-1500 méter magasan nő. A növeke-
dés sajátosságaira tekintettel ez a növény erősen fagyálló, 
és akár -60 ° C-nak is képes ellenállni!

SZIBÉRIAI GINSENG
Eleutherococcus senticosus
Híres szibériai tudós I. Brechman több éven keresztül 
próbálkozott egy olyan stimuláló növényt találni, amely 
helyettesítheti a vörös ginzenget, vagyis növeli a stressz 
ellenálló képességet mellékhatások nélkül. A sok éves 
kutatás nem volt hiábavaló: ezek a tulajdonságok az 
Eleutherococcus gyökérzetében találhatók meg, amelyet 
bizonyos idő elteltével szibériai ginzengnek neveztek el.

SZIBÉRIAI ARÁLIA
Aralia mandshurica
A tüskés bokor kérgéből, gyökereiből és virágaiból készült 
tea- és alkoholos kivonatot Szibériában már hosszú ideje 
használják fejfájás, fáradtság, fizikai és szexuális gyengeség 
leküzdésére. A szibériai ginzeng és az aranygyökér mellett 
az Aralia az egyik legismertebb szibériai adaptogén növény.

MARAL GYÖKÉR
Leuzea carthamoides
Leuzea sáfrány, vagy maralgyökér – az egyik, marálok által 
kedvelt növény (szibériai szarvas, amely az Altáj-hegységen 
él). A helyiek észrevették, hogy a szarvasok kedvelik a 
növény gyökereit, ezért maral gyökérnek nevezték el. Leuzea 
egy erős adaptogén szer, és magas ecdysterone – természe-
tes anabolikus szer – tartalmáról ismert .

SZIBÉRIAI VÖRÖSFENYŐ
Larix sibirica
A fa fiatal ágai egy egyedülálló antioxidáns dihidroquer-
cetint tartalmaznak. Egy másik jól ismert antioxidáns, 
kvercetin közeli rokona, de kémiai szerkezetének bizonyos 
különbségei miatt magasabb antioxidáns hatással ren-
delkezik.

SZIBÉRIAI MEDVEHAGYMA
Allium ursinum
Ennek a kis szibériai növénynek a neve latinul lefordítva "medve-
hagyma" kifejezést jelent, hiszen a medvék örömmel fogyasztják 
a növényt, amelynek illata nagyon hasonlít a fokhagyma illatára. 
A szibériai lakosok, akik tudják, hogy a medvehagyma vitami-
nokban gazdag, hagyományosan ennek a növénynek leveleit és 
szárát gyűjtik a téli időszakra. 

SZIBÉRIAI NÖVÉNYEK VILÁGA
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LIKACSOSGOMBA
Inonotus obliquus
A Likacsosgomba gyakran látható régi nyírfa törzsén, ahol 
évtizedek óta növekszik, akár 1 m átmérőig is. A szibériai 
sámánok úgy gondolták, hogy ez a gomba felhalmozza a Föld 
szent energiáját, ezért a test és az elme erősítésére használják. 
A sámánok azt mondták, hogy a Likacsosgomba begyűjtésénél, 
különösen óvatosnak kell lenni: fennáll annak a veszélye, hogy 
a felszabaduló hihetetlenül erős energia sokkolja az embert. 

SZIBÉRIAI ANGYALGYÖKÉR 
Angelica archangelica
A növény barázdált szára eléri az 1,8 m magasságot, és 
illatos virágai hatalmas, 1 m átmérőjű esernyőt képeznek. Az 
ilyen kiemelkedő méretei miatt az angelica Szibéria egyik 
legnagyobb lágyszárú növénye. Ez az édes és illatos gyü-
mölcslé, amely az üreges szárában halmozódik fel, a helyiek 
kedvenc itala.

SZIBÉRIAI HOMOKTÖVIS
Hippophae rhamnoides
Talán nemcsak Szibériában, hanem az egész bolygón sem le-
tezik még egy olyan biológiailag hasznosítható béta-karotin 
forrás, mint ez a kis narancssárga bogyó. Más növényektől 
eltérően a homoktövis gyümölcsei olyan olajat tartalmaznak, 
amely feloldja a béta-karotint, így a test a lehető legnagyobb 
mértékben felszívja azt. 

BERGÉNIA 
Bergenia crassifolia
Ez a növény, más néven szibériai tea, nagyon vastag és kemény 
levelekkel rendelkezik, amelyek képesek ellenállni a legzordabb 
fagyoknak is. Tavasszal és nyáron kezdődik a Bergénia fermen-
tációja, sötét és száraz lesz. Éppen ezeket gyűjtik össze a helyi 
lakosok ahhoz, hogy illatos és aromás italt nyerjenek.

SZIBÉRIAI CÉDRUS
Pinus sibirica
A cédrus a szibériai erdők legmagasabb fái közé tartozik. 
Magassága elérheti a 45 métert, és a törzse – 2 méter 
átmérőjű is lehet. A szibériai cédrus is a hosszú élettartam 
szimbóluma: életciklusa 500-700 évig tart. A fenyőmagok a 
helyi lakosok étrendjének fontos részét képezik.

ZIZIPHORA
Ziziphora bungeana
Egy fárasztó, lovas vadászat után a jurtába visszatérve az 
altáji lovasok hagyományszerűen egy bögre ziziphora fűből 
készült teával pihenték ki fáradalmaikat. 

TERMÉSZETES SZIBÉRIAI GYÓGYNÖVÉNYEK, GOMBÁK, FŰSZEREK ÉS 
BOGYÓK, AMELYEKET A TERMÉKEINK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLUNK.
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TOPINAMBUR-PULVER
Természetes inulin koncentrátum – a csicsóka legfontosabb, 
biológiailag aktív komponenseinek komplexe. Valódi hírnevet 
és népszerűséget a csicsóka akkor szerzett, miután a gumói-
ban nagymennyiségű inulint fedeztek fel. Az inulin segíti a 
szénhidrátok és a zsírok metabolizmusának normalizálását, 
illetve optimalizálja a belek mikroflóráját.

Összetevők: csicsóka-por

110 g 
400468 2,315 FT

RENAISSANCE TRIPLE SET
HÁROM KOMPONENSŰ ANYAGCSERE 
TÁMOGATÓ RENDSZER
A három komponensű anyagcsere támogató rendszer – három 
formula, amely vitaminokat, ásványi anyagokat, és értékes 
kivonatokat tartalmaz vadon élő szibériai növényekből.
A termék ELŐNYEI:
– 35 év tudományos kutatás
– 10 év gyakorlati használat
– a hatóanyagok szükséges adagolása.

180 kapszula  
500032 16,420 FT
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SÚLYKONTROLL

VÁLASSZA KI SAJÁT 
EDZÉSPROGRAMJÁT, 
ÉS HASZNÁLJA AZ 

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐKET 
AHHOZ, HOGY JÓ FORMÁBAN 

MARADJON!
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SYNCHROVITALS VI
A termék a két komponens jól ismert kombinációját tartalmazza: glü-
kozamin-hidroklorid és kondroitin-szulfát. Tulajdonságait a fehér fűzfa 
kéreg, réti legyezőfű és csipkebogyó világszerte népszerű növényi 
kivonata erősíti. A C-vitamin a készítményben hozzájárul a kollagén 
kialakulásához, ami a porcok normális működéséhez szükséges.

Összetétel (reggeli formula): glükózamin-hidroklorid 
(rákfélékből), fűzfa kéregkivonat, kondroitin-szulfát, 
cellulóz.
Összetétel (esti formula): Glükózamin-hidroklorid 
(rákfélékből), rétesvízkivonat, kondroitin-szulfát, cellulóz, 
csipkebogyó-kivonat, színezőanyag: titán-dioxid (E171), 
klorofillok és klorofillinek rézkomplexei (E141).

60 kapszula 
500065 

5,040 FT

ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
A kalcium, a cink, a mangán és a D-vitamin elengedhetetlen a csontok 
jó állapotban tartásához. A kalcium hozzájárul az izomaktivitás nor-
malizálásához, fontos szerepet játszik a sejtosztódásban. A B6-vitamin 
segít az immunrendszer aktivitásának normalizálásában. A C-vitamin 
hozzájárul a kollagén termeléséhez, a D-vitamin pedig a kalcium és a 
foszfor felszívódásához.

Összetevők: kalcium-karbonát, zselatin, maltodextrin, 
kalcium-hidroxiapatit, kalcium-citrát, szójaextraktum, 
mezei zsurló kivonat, aszkorbinsav, DL-alfa-kolekalciferol, 
piridoxin-hidroklorid, cink-citrát, mangán-szulfát.

60 kapszula 
500054 

3,660 FT

UYAN NOMO
Testbalzsam kondroitinnel és organikus kénnel
Illóolajokban gazdag krém, mely növényi kivonatokat és természetes 
regeneráló anyagokat tartalmaz. Az organikus kén és a kondroitin 
felgyorsítja a cserefolyamatokat a bőrben, az illóolajos növényi kivo-
natok pedig nyugtató hatással vannak és komfortérzetet adnak.

Összetevők: fenyőgyanta, kondroitin, szerves kén, Sýmphy-
tum és mocsári Tőzegeper kivonat, papain, illóolaj komplex 
(eukaliptusz, lucfenyő, rozmaring,tömjén, szegfű).

100 ml 
402579 

1,990 FT

UJAN NOMO 
Az Ujan Nomo tea-italt kifejezetten az ízületek normális működésének 
megőrzése érdekében fejlesztették ki, amint azt a neve is mutatja, 
amely a Burját nyelven annyit jelent – "rugalmas íj".

Összetevők: réti legyezőfű, fekete ribizli levél, csipke-
bogyó, gyermekláncfű gyökér, édesgyökér, mezei zsurló, 
vörös áfonya levél.

30 filter 
500025 

2,115 FT
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IZÜLETEK KARBANTARTÁSA 

NE KORLÁTOZZA MAGÁT! MINDENT 
MEGTESZÜNK A MOZGÁSA 

KÖNNYEDSÉGÉÉRT!
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Alexey Shabunya
Európai bajnok, EZÜSTÉRMES VILÁGBAJNOK, a Fehérorosz Köztársaság 
nyolcszoros abszolút TESTÉPÍTŐ BAJNOKA.

Roman Gryshchenko
Oroszország fizikailag legfelkészültebb embere, Nagy Kupa második 
HELYEZETTJE (2013), FÁK országok fizikailag legfelkészültebb embere 
Nagy Kupa harmadik HELYEZETTJE (2017) a CrossFit BERLOGA klub társ-
tulajdonosa.

PROFIK AJÁNLÁSÁVAL



DOUBLE-PHASE HI-GRADE PROTEIN  
STRAWBERRY/BILBERRY
Többkomponensű proteinkoktél áfonya- és szamóca 
ízben- a gyors és a lassú felszívódási idejű fehérjék 
(tejsavófehérje izolátum és kazein) optimális elegye. 
A koktél elágazó láncú aminosavakat is tartalmaz 
(BCAA). A fehérje hozzájárul az izomtömeg 
növeléséhez és a csontok optimális állapotának 
megőrzéséhez.
A terméket kényelmesen magával viheti: vigye 
magával a kompakt tasakot az edzésre vagy sétára, 
hogy bármikor kényelmesen elkészíthesse, és 
elfogyaszthassa napi adagját. 

Összetevők: tejfehérje-koncentrá-
tum (89%), tejsavóprotein-izolátum 
(4%), természetes aroma(3%), 
L-karnitin (2%), eperpor (0,3%) / 
áfonya por (0,45%), citrom sav, 
sztevioglikozidok (édesítőszer), 
cianokobalamin.

375 g (15 x 25 g) 
500447/500448 

HAMAROSAN 
ELÉRHETŐ

SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT
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WHEY SILVER ICE PRO
Egy adag 24 g tejsavófehérjét tartalmaz, melyből 7,5 g magas 
minőségű BCAA. 
A fehérje hozzájárul az izomtömeg növeléséhez és a csontok 
normális állapotának megőrzéséhez.
A termék kényelmes kiszerelésének köszönhetően könnyen 
szállítható, akár a zsebében is elfér: vigye magával a kompakt 
tasakot az edzésre vagy sétára, hogy bármikor kényelmesen 
elkészíthesse, és elfogyaszthassa napi adagját. 
0% ízesítő és sűrítőanyagok, tartósítószerek, töltőanyagok, 
növényi fehérjek.

Összetevők: A tejsavóprotein-izolátum (80,2%), a tejfehérje-koncentrátum (7%), a 
nagy tisztaságú kakaópor (6%), utifűmag por (3%), az L-leucin (1,7%), az L-izoleucin 
0,9%), L-valin (0,9%), szteviolglikozidok (édesítőszer), szójalecitin (emulgeálószer).

450 g (15 x 30 g) 
500366 

MULTICOMPONENT HI-GRADE PROTEIN 
A többkomponensű protein különböző felszívódású idejű 
magas minőségű fehérjéket tartalmaz: hidrolizált proteint és 
aminosavakat (BCAA), tejsavófehérjét és kazeint. A termék 
tartalmazza azokat a sportkedvelők körében legnépszerűbb 
elemeket, amelyek megemelik az ember energetikai potenciálját, 
s ennek köszönhetően a protein nemcsak a profi sportolók, de 
a kezdők számára is megfelelő választás. A fehérje hozzájárul 
az izomtömeg növeléséhez és a csontok normális állapotának 
megőrzéséhez. 
0% aromaanyag és sűrítő, töltőanyag, növényi fehérje.

Összetevők: tejfehérje-koncentrátum (80,3%), kakaópor (7,5%), tejsavóprotein-hid-
rolizátum(4%), tejsavóprotein-izolátum (4%), L-leucin (2%), L-izoleucin (1% ), L-valin 
(1%), szteviolglikozidok (édesítőszer), szójalecitin (emulgeálószer).

450 g (15 x 30 g) 
500466   

FAST RECHARGE CREATINE
A kreatin egy magas nitrogéntartalmú, négy szénatomos 
szerves sav, amely alapvető szerepet játszik a sejtek, 
legfőképpen az izomrostok energiaellátásában. Sportoló, 
illetve aktív életvitelt folytató emberek elengedhetetlen 
táplálékkiegészítőjet. Egy fél tasak 2,5 g kreatin monohidrátot 
tartalmaz. Keverjen el egy adagot vízben, vagy egy protein 
shake-ben. A termék kényelmes kiszerelésének köszönhetően 
könnyen szállítható, akár a zsebében is elfér: vigye magával 
a kompakt tasakot az edzésre vagy sétára, hogy bármikor 
kényelmesen elkészíthesse, és elfogyaszthassa napi adagját.

Összetevők: kreatin monohidrát.

200 g (40 x 5 g) 
500370   HAMAROSAN 

ELÉRHETŐ
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SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT

MEGA ESSENTIALS
A 13 vitmainból és 8 ásványi anyagból álló komplex 
táplálékkiegészítő értékes tápanyagokat biztosít a szervezet 
számára, különösen a nagyobb fizikai terheltség ideje alatt. A 
termék A, E és C vitamin-komplexumot tartalmaz. A riboflavin 
(B2-vitamin) csökkenti a fáradékonyságot és fáradtságot, a 
B6 és B12 vitaminokat, valamint a pantoténsavat – a normál 
energiatermeléshez. A mangán, a kalcium és a D vitamin 
segít a csontok megőrzésében. A réz és a jód az idegrendszer 
normális működéséhez, a vas az erők gyors visszanyeréséhez, 
a szelén az immunrendszer normális működéséhez, a 
cink a szénhidrátcseréhez, a magnézium pedig a normális 
izomfunkciók működéséhez járul hozzá. A vitaminok és 
ásványianyagok keveréke könnyebbé, és élvezetesebbé teszik 
a sporolás folyamatát!
Napi 1 kapszula, étkezéskor. A kúra időtartama 1-2 hónap, 
amely évi 2-3-szor is ismételhető.

Összetevők: kalcium-karbonát, 
magnézium-citrát, adalékanyag: 
mikrokristályos cellulóz, C, A, 
D3, E1, B1, B2, B6, B12 vitaminok, 
nikotinamid, folsav,, pantoténsav, 
biotin, cink-szulfát, réz-szul-
fát, kálium-jodid, vas, laktát, 
mangán-szulfát, nátrium-szelenit, 
polivinil-alkohol (tabletta bevonat), 
polietilénglikol (csomósodásgátló 
szer), titán-dioxid (színezőanyag) 
talkum (anti-adhesive), vas-oxidok 
és hidroxidok (színezékek).

120 tabletta
500284  5,610 FT
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BCAA COMPLEX 
Ez az intenzív edzésekhez való tápláló 
keverék három fajta esszenciális aminosavat 
tartalmaz, amelyeket a szervezet nem képes 
önállóan előállítani.
A leucin, izoleucin és valin 2:1:1 arányú napi 
adagja majdnem 5g amniosavat tartalmaz.

Összetevők: L-leucin, L-izoleucin, L-valin, mikrokristályos 
cellulóz, polivinil-alkohol (héjanyag), étkezési zsírsavak 
magnéziumsói (anti-adhesive), polietilénglikol (héjanyag), 
talkum (anti-adhesive).

120 tabletta
500277  5,445 FT

L-CARNITINE
Két kapszula 726 mg tiszta L-karnitint 
tartalmaz. Ez a termék remek választás az 
aktív sportolók számára.

Összetevők: L-karnitin, L-tartarát, kapszula: zselatin, 
titán-dioxid szinezőanyag.

120 kapszula
500285   5,365 FT
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BŐRFESZESÍTŐ  
ÉS ALAKFORMÁLÓ 
PROGRAM
MEGGYŐZŐDÉSÜNK, HOGY TESTÜNK 
HARMÓNIÁJÁNAK FENNTARTÁSA CSAK 
KOMPLEX MEGOLDÁSOKKAL ÉRHETŐ EL.

A gyönyörű test elengedhetetlen 
összetevői – a testmozgás, a megfelelő 
táplálkozás és természetes anyagok bevitele 
az anyagcsere normalizálásához.

A Body Compliment program – tökéletesen 
kiválasztott étrendkiegészítők, amelyek a 
túlsúly, az egyenletlen bőr és a felesleges 
kilók leküzdésében segítenek.

Body Compliment segít a kívánt eredmények 
elérésében.
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BŐRÁPOLÁS

BODY COMPLIMENT  
AZ EGÉSZSÉGES ÉS 

SZÉP TEST FORMULÁJA



SZOBRÁSZ-OLAJ 
DUO PEPPER SLIM  
molekulával
A cayenne borsból és brazil rózsaborsból ki-
vont aktív hatóanyagokat tartalmazó komp-
lexum felgyorsítja az anyagcsere folyamatát, 
javítja a szövetekben az anyagcserét és a 
vérkeringést. Az olaj rendszeres használata 
csökkenti a bőr érdességének látható meg-
nyilvánulásait, rugalmasabbá és feszesebbé 
teszi a bőrt.

Aktív összetevők: ricinus és kókuszolajok, makadámia 
olajok, sárgabarack, mandula, göndör menta, piros 
paprika illóolaj, pisztácia shinus kivonat, levendula 
illóolaj, szerecsendió, zsálya olaj, rozmaring levél kivonat, 
gólyaorr olaj, boróka levelek, rozmaring.

150 ml 
403035  4,550 FT

ANTI-CELLULIT KONCENTRÁTUM
X50 SILHOUETTE  
molekuláris komplexszel 
Az organikus savakat és szőlősóska-kivona-
tot tartalmazó X50 Silhouette molekuláris 
komplex hatékonyan akadályozza, hogy új 
zsírsejtek képződjenek a bőr alatti zsírszö-
vetben, különösen ott, ahol zsírfölösleg van, 
vagyis azokon a területeken, amelyek a bőr 
és testkép egyenletlenségét okozzák. A kon-
centrátum rendszeres használata javítja a 
szövetek anyagcseréjét, optimalizálja a test 
kontúrját, visszaállítja a bőr rugalmasságát 
és enyhíti a bőr egyenletlenségeit.

Aktív összetevők: X50 Silhouette, rózsaszín bors kivonat, 
koffein, PP-vitamin, vanília-észter, borsmenta illóolaj, ló 
gesztenye, rozmaring, iglitsa, borostyán, bodza, ánizs és 
bergamott kivonatok.

100 ml
403031  5,525 FT
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Nem tartalmaz fluort, 
lauril-szulfátokat, PEG-et, 
parabéneket, durva 
csiszolóanyagokat, 
antiszeptikumokat, 
szintetikus ízeket és 
színezékeket.  
Állatokon nem tesztelt.

SZÁJÁPOLÁS



SZIBÉRIAI CSIPKEBOGYÓ
FOGKRÉM
Helyreállítás és megújulás
A "Szibériai csipkebogyó" természetes fog-
krém, természetes vörös agyag ásványi anya-
gait, illóolajt és értékes növények kivonatait 
tartalmazza: csipkebogyó, boróka, zsálya, 
homoktövis és kamilla.

75 ml 
403379  2,115 FT

SZIBÉRIAI PROPOLISZ
FOGKRÉM 
Természetes védelem
A "Szibériai Propolisz" természetes fogkrém 
természetes propolisz-emulziót, illóolajokat 
és szibériai növények kivonatait tartalmazza.

75 ml 
403380  2,115 FT

FRISSÍTŐ SZÁJVÍZ
A mindennapos szájápolás még hatásosabbá 
vált! A "Szibériai balzsamkollekció" új formu-
lát kínál a friss lehelet eléréséhez. A szibériai 
vörösfenyő és menta kivonata, a zsálya, 
édesgyökér valamint a japán keserűfű és a 
bajkáli csucsóka profilaktikus tulajdonságok-
kal rendelkeznek, segítenek a szájhigiénia 
megőrzésében és kellemesen frissítik a 
leheletet!

Aktív összetevők: chlorophyllipt (eukaliptuszlevél-kivon-
at), szibériai vörösfenyő-kivonat, eukaliptuszolaj, menta, 
zsálya, édesgyökér, japán keserűfű, bajkáli csucsóka, 
kamilla, teafaolaj.

250 ml 
401915 2,195 FT
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ENDESSENCE – FORRADALMI 
KOMPLEXUM AZ AKTÍV, ENDEMIKUS 
SZIBÉRIAI GYÓGYNÖVÉNYEK 
ERŐSEBB HATÁSÁÉRT

BIOLÓGIAILAG AKTÍV KOZMETIKUMOK:
• Koncentrált erő
• Irányított hatás
• Látható eredmény

ENDESSENCE HATÁS
• Hatékonyabbá teszi az aktív, kozmetikai összetevők 

hatását.
• Antioxidáns védelmet nyújt, növelve a bőr ellenálló 

képességét.
• Regeneráló hatású, növeli a bőrsejtek élettartamát, 

meghosszabbítva a bőr fiatalságát sejtszinten. 

ENDESSENCE TECHNOLÓGIÁK
A hagyományos módszerekkel ellentétben az Eutec-
tys metódusnak köszönhetően a magas bioaktivitású 
endemikus növények leghatékonyabb komponensei is 
kinyerhetőek.

ENDESSENCE FÜVEK
Az ENDESSENCE komplexum alapja az 5 endemikus 
szibériai gyógynövény:
• Bajkáli csukóka – adaptogén, antioxidáns és örege-

désgátló tulajdonságokkal rendelkezik.
• Maral gyökér – frissitő, stimuláló, adaptogén hatással 

rendelkezik.
• A Sagan-Dayl – antioxidáns és antiszeptikus tulaj-

donságairól híres – segít a sejtanyagcsere javításában.
• Az Eleutherococcus a stimuláló, frissitő és adaptogén 

hatásairól ismert.
• Illatos varjúháj (rózsagyökér) – tisztítja a sejteket a 

toxinoktól és salakoktól, normalizálja az anyagcserét, 
erősíti az immunrendszert.

Az endemikus növények * és a forradalmi extrakciós 
technológia magas biológiai aktivitásának 
kombinálásával egy nagyhatékonyságú  
ENDESSENCE komplexet kaptunk.

*Endemikus növények vagy endemikumok – olyan növények, amelyek 
kizárólag egy bizonyos területen nőnek (az adott esetben – Szibériában).
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ENDESSENCE

Aktív összetevők: homoktövis és echium magolajok, zab és 
lenmag kivonat, ENDESSENCE – endemikus szibériai növény 
esszenciák (Rhododendron, eleutherococcus gyökér, Leuzea 
gyökér, Rhodiola quadrifida., bajkáli csukóka kivonatok).

VOLUMENNÖVELŐ SAMPON
Selymes, gyógynövény összetevőkkel 
dúsított, parfümös illatú sampon. 
Gyengéden tisztítja a hajat, segít a zsírok 
és hajformázó szerek maradványaitól való 
megtisztításában.

250 ml 
409257  2,440 FT
VOLUMENNÖVELŐ 
KONDICIONÁLÓSZER
A hajkondicionáló összetételeiben szereplő 
szibériai növények kivonata olyan gyöngéd 
természetes formulát képez, amely ertősiti, 
dúsitja a hajat és természetes fényt biztosít 
annak.

250 ml 
409258  2,440 FT



Aktív összetevők: homoktövis és echium magolajok, zab és lenmag kivonat, ENDESSENCE – endemikus szibériai növény 
esszenciák (Rhododendron, eleutherococcus gyökér, Leuzea gyökér, Rhodiola quadrifida., bajkáli csukóka kivonatok).

TISZTITÓ-GÉL  
OMEGA-3, -6, -9  
ZSÍRSAV 
KOMPLEXSZEL
A finom növényi gél 
arctisztító gél, amely 
természetes növényi olaj 
és kivonat összetevőinek 
köszönhetően, nem szárítja és 
mélyen tisztítja, normalizálja, 
frissíti és kimélően radírozza 
a bőrt. Hatékonyan 
eltávolítja a sminket és a 
felesleges faggyút, elősegíti 
a bőr megújulását és 
megfiatalítását.

300 ml 
409252 2,440 FT

OMEGA-3, -6, -9  
ZSÍRSAVAKAT  
TARTALMAZÓ  
SZEMHÉJÁPOLÓ KRÉM
Tegye rugalmassá a szemhéj 
bőrét a hatékony öregedés-
gátló formula segítségével, 
amely endemikus szibériai 
növényekre, értékes ásványi 
anyagokra és növényi olajok-
ra épül. A krém bársonyos 
textúrájával mélyen hidratál-
ja és simítja a ráncokat, így 
fiatalos és ragyogó kinézetet 
biztosítva.

15 ml 
409254  2,030 FT

OMEGA-3, -6, -9  
ZSÍRSAVAKAT  
TARTALMAZÓ  
ARCÁPOLÓ KRÉM
A krém olyan, természetes 
növényi olajokat tartalmaz, 
amelyek selymes formulát 
kölcsönöznek neki, az end-
emikus szibériai gyógynö-
vényeknek és a természetes 
antioxidánsoknak köszönhe-
tően aktívan táplálja a bőrt, 
kiküszöböli a fáradtság és a 
kiszáradás minden jelét, segít 
a ráncok kisímitásában, a bőr 
rugalmasságának helyreállí-
tásában.

75 ml 
409253 2,845 FT

RITKA 
TERMÉSZETES 

NÖVÉNYOLAJOK, 
SELYMES 
FORMULA
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AKTÍV HATÉKONYSÁGÚ 
NÖVÉNYI BALZSAMOK 

TONIZÁLÓ, TÁPLÁLÓ LÁBÁPOLÓ KRÉM 
A természetes összetevőkből álló krém hatékonyan csökkenti 
a nehézségérzetet a lábakban, komfort és könnyedségérzetet 
biztosítva. Hatékonyan hidratálja a bőrt. A Chimáphila 
llóolajnak tonikus hatása van, és a hesperidin bioflavonoid 
kedvező hatással van a bőr mikrokapillárisaira.

Aktív összetevők: glicerin, hidrogénezett szójabab 
poligliceridek, Chimáphila olaj, mentol.

75 ml  
401804  
2,480 FT



TONIZÁLÓ FEJBŐR ÁPOLÓ LOTION 
Balzsam a fejbőr ápolásának érdekében. A készítményben lévő 
illóolajok nyugtató hatásúak, a növényi kivonatok segítik a fejbőr 
fokozott hámlásának megszüntetését. Az aktív összetevők komplex 
módon segítik a fejbőr mindennapi hidratálását.

Aktív összetevők: közönséges orbáncfű, kamilla, bojtor-
ján, fekete bodza, hajdina, aloe vera, koffein kivonatok.

250 ml 
401805  2,765 FT

MASSZÁZS TESTBALZSAM
Illatos balzsam amely enyhíti a test diszkomfort érzetét, a fáradtság 
jeleit fizikai megterhelés esetén. Növényi kivonatokban és jegenyefe-
nyő-olajban gazdag komplexum meghatározza a termék széles körét: 
aromaterápia, melegítés és tonizálás.

Aktív összetevők: jegenyefenyő-olaj, kámfor, eukaliptusz 
illóolaj, fenyőgyanta, Hypericum kivonat, kakukkfű, chaga, 
tölgy kéreg, bazsarózsa, martilapu, csalán, komló, bergé-
nia, salsola, fehér lóhere, angyalgyökér, vérontó pimpó.

250 ml 
401806 2,765 FT

REGENERÁLÓ BALZSAM
A tiszta növényi és illóolajok, a szibériai propolisz, a pollen és a méh-
pempő hatékony kombinációja, amely nyugtatja a bőrt és segíti azt a 
nap, a szél, a fagy és a rovarcsípés okozta sérülések regenerálásában.

Aktív összetevők: napraforgóolaj, ricinusolaj, méhviasz, 
olívaolaj, szezámolaj, levendula illóolaj, jegenyefenyő 
gyanta, jegenyefenyő illóolaj, eukaliptusz illóolaj, 
méhviasz kivonat, amarant kivonat, méhpempő kivonat, 
mézkivonat, rozmaring levélkivonat, szantálfaolaj, 
tokoferol.

30 ml 
401802 2,115 FT

UYAN NOMO 
Testbalzsam kondroitinnel és organikus kénnel
Illóolajokban gazdag krém, mely növényi kivonatokat és természetes 
regeneráló anyagokat tartalmaz. Az organikus kén és a kondroitin 
felgyorsítja a cserefolyamatokat a bőrben, az illóolajos növényi kivo-
natok pedig nyugtató hatással vannak és komfortérzetet adnak.

Aktív összetevők: fenyőgyanta, kondroitin, szerves 
kén, Sýmphytum és mocsári Tőzegeper kivonat, papain, 
illóolaj komplex (eukaliptusz, lucfenyő, rozmaring,tömjén, 
szegfű).

100 ml 
402579 1,990 FT
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FÉRFIAKNAK



TISZTÍTÓ BALZSAM 
Az ultra habzó balzsam kifejezetten férfiak számára. 
Óvatosan tisztítja a bőrt, eltávolítja a felesleges 
bőrzsírt és megszünteti a kissebb bőrhibákat. Néhány 
perc alatt a bőr teljesen matt, tiszta és friss.

Aktív összetevők: komló és angyalgyökér kivonatok, utifű és kakukkfű kivona-
tok, fenyő illóolajok, zsálya és vetiver illóolajok.

80 ml  
402145  3,090 FT

LIMITED!

BOROTVÁLKOZÁS UTÁNI BALZSAM 
Könnyed, borotválkozás utáni hidratáló balzsam 
konjac- mannánnal, természetes hidratáló faktorral, 
bisabolollal, inulin komplexszel, cédrusolajjal és növényi 
kivonatokkal. Hatékony frissítő gondoskodást nyújt. 
Friss és jól ápolt megjelenést kölcsönöz a bőrnek.

Aktív összetevők: cédrus, erdei mogyoró és pisztáciai olaj, gyömbérkivonat, 
rozmaring, zsálya, vetivari kivonat.

100 ml 
402086 4,065 FT

BOROTVÁLKOZÓ GÉL
A lágy gél formula biztosítja a borotva könnyű siklását 
a bőrön, így könnyebbé és kényelmesebbé téve a 
borotválkozási folyamatot. Az aktív összetevők 
puhítják a szőrzetet és lágyítják a bőrt. A gél nem okoz 
irritációt, segít a bőrnek hidratálási folyamatában.

Aktív összetevők: A lágy gél formula biztosítja a borotva könnyű siklást, így a 
borotválkozási folyamatot kényelmesebbé teszi. Az aktív összetevők puhítják a 
szőrzetet és lágyítják a bőrt. A gél nem okoz irritációt, segít a bőrnek hidratálási 
folyamatában.

100 ml 
402087 4,065 FT
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SZIBÉRIAI FENYŐ
Abies sibirica
A magas, örökzöld, szibériai fenyő a gyantájáról híres. A 
fenyőtől vagy a cédrustól eltérően a szibériai fenyő törzsének 
vékony, puha és sima kérge van, számos apró duzzadással. Az 
őslakos népek késsel kinyitották őket, majd összegyűjtötték a 
gyantát, és ezzel sebeket gyógyítottak.

SZIBÉRIAI BORÓKA 
Juniperus sibirica
Évszázadokon keresztül a szibériai lakosok ismerték az 
illóolajokban gazdag boróka antibakteriális és gombaellenes 
tulajdonságait. A fiatal gallyakból főzetet készítettek és azzal 
mosták ki a hordókat, amelyekben a hosszú tél folyamán 
élelmiszert tároltak.

KÁNYAFA
Viburnum opulus
Mivel a kányafa bogyója ízre nagyon savanyú, a legtöbb 
országban ahol terem, nem használják étkezésre. Azonban 
Szibériában a helyi lakosok megtanulták feldolgozni, és szíve-
sen használják sütemények megtöltéséhez.

SZIBÉRIAI ÁFONYA
Vaccinium oxycoccus
A vad szibériai áfonya nagy mennyiségű antioxidánst 
tartalmaz. Ezek a bogyók nemcsak eltérő összetételűek, de 
teljesen különböznek az amerikai "rokonaiktól" : kisebbek 
és vastagabbak, sokkal intenzívebb illattal, ízűk nem édes, 
hanem savanyú.

MARTILAPU
Tussilago farfara
Ez a növény egy szokatlan népi megnevezést kapott – "anya-
és-mostohaanyja". Ez azért van így, mert a levelek felső 
felülete sima és hideg, míg az ellenkező oldal bársonyos 
és meleg.

SZIBÉRIAI CHIMAPHILA 
UMBELLATA
Chimáphila umbellata
Több ország nyelvére lefordítva a kis erdei növény neve "télt 
szerető". Ennek az az oka, hogy a Chimaphila umbellata az 
északi erdőkben, köztük Szibériában található néhány örök-
zöld növényzet egyike.

SZIBÉRIAI NÖVÉNYEK VILÁGA
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AMURI PARAFA
Phellodendron amurense
A ginkgo biloba mellett az Amur parafa egy relikt növény – 
vagyis már a jégkorszak kezdete előtt létezett a Földön. A fa 
kérgét tiszteletben tartják a hagyományos kínai orvoslásban, 
és többcélú eszközként használják.

SZIBÉRIAI ERDEI DERÉCE  
(IVAN-TEA)
Chamerion angustifolium
Ez a növény az ókori idők óta a szibériai lakosok számára ismert. 
Az a tény, hogy a Erdei deréce levelei ki vannak téve a fermen-
tációs folyamatoknak (fermentáció), mint a hagyományos tea 
levelei, így kiválóan fogysztható a hagyományos tea helyett. 

HEGYI ÁRNIKA
Arnica montana
Hegyi árnika – az egyik legerősebb kardiovaszkuláris 
gyógynövény a Földön. Azonban nem könnyű begyűjteni- az 
alpesi réteket kedveli és a magas hegyekben nő. akár 
2700 méter magasságban, ami jelentősen megnehezíti a 
begyűjtési folyamatát. 

SZIBÉRIAI LEN
Linum usitatissimum
A szibériai lakosok hagyományosan a lenrostot egy drágább 
anyagnak, a pamutnak a helyettesítésére használták . A len 
feldolgozása után maradt magvakból időről időre olajat kezd-
tek kivonni, és azt élelmiszerként felhasználni. A lenmagolaj 
jótékony hatását a kardiovaszkuláris rendszerre a tudósok 
csak a 20. század végén fedezték fel.

ORTHILIA SECUNDA
Orthilia secunda
Az emberek ezt a kicsi örökzöld növényt erdei női fűnek 
nevezték. Ez annak köszönhető, hogy a gyógynövényt 
hagyományosan a női meddőség kezelésére használják.

SAUSSUREA
Saussurea pygmea
Ez a növény tipikus "hegyvidéki" növény – általában magas 
hegyekben találhatók a gleccserek szintjén. A könyörtelen 
nap elől való menekülés érdekében a Saussurea pygmaea 
számos sajátosságot fejlesztett ki: a szára kecses pihével 
borított, a gyökerek szorosan összefonódnak, félgömb 
alakjában sűrű tömeget alkotva (a helyiek ezt a növényt 
boszorkánygyűrűnek nevezik).

TERMÉSZETES SZIBÉRIAI GYÓGYNÖVÉNYEK, GOMBÁK, FŰSZEREK ÉS 
BOGYÓK, AMELYEKET A TERMÉKEINK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLUNK.
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TISZTITÓ BALZSAM 
Alaposan tisztítja az arcbőrt, finoman eltávolítja a 
kozmetikumokat és a szennyeződéseket. Szembe-
kerüléskor sem okoz irritációt, lágyítja és nyugtatja 
a bőrt. Alkalmas minden bőrtípusra, különösen 
kombinált típus esetén.

Aktív összetevők: aloe vera, jojoba granulátumok, 
szibériai bogyók kivonata.

80 ml 
401831 2,725 FT

TÁPLÁLÓ ARC KRÉMMASZK 
NYÉRCOLAJJAL 
A krémmaszk gazdag formulája hatékonyan 
táplálja és hidratálja a bőrt, rugalmassá teszi 
és stimulálja a bőr regenerációt. Segíti az 
apró ráncok csökkentését a nyakon, a szemek 
és az ajkak környékén, javítja az arcszínt.

Aktív összetevők: méhviasz, homoktövis olaj, citromfű 
illóolajolaj, jázmin illóolaj, nyércolaj.

100 ml 
400310 2,440 FT
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TONIZÁLÓ MASSZÁZSOLAJ 
A természetes masszázs olaj jellegzetes aromája javítja a közérzetet, 
érzelmi kimerültség és fizikai fáradtság esetén energetizál. A 
bergamot, koriander, citrom és gyömbér meleg fűszeres olajkeveréke 
puhítja a bőrt, növeli annak rugalmasságát.

Aktív összetevők: Cymbopogon illóolaj és menta illóolaj, 
lucfenyő és kakukkfű illóolajok, zöld kávé- és erdei 
mogyoróolajok.

100 ml  
401832  
2,355 FT

LAZITÓ MASSZÁZSOLAJ 
A szantálfa, kardomon, geránium és eukaliptusz kiváló keveréke jóté-
kony hatást gyakorol az egész szervezetre, segít az egyensúlyi állapot 
helyreállításában és hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez. Fino-
mítja, egyenletessé teszi a bőrfelszínt.

Aktív összetevők: levendula illóolaj, menta és szantálfa 
illóolajok, citromfű kivonat, szezámolaj.

100 ml  
401834 
2,355 FT

MELEGÍTŐ MASSZÁZSOLAJ 
A melegítő olajos masszázs általános erősítő hatással bír, serkenti a 
szervezet vérkeringését. Segítséget nyújt izomtúlterhelés esetén.

Aktív összetevők: pirospaprika olaj és égető vanília, 
gyömbér fahéj, orvosi zsálya, vetiver, mandarin illóolajok.

100 ml  
401833  
2,355 FT

TERMÉSZETES  
INTIM-MOSAKODÓ SZAPPAN. 
Gyengéden tisztítja a test érzékeny területeit, miközben fenntartja az 
intim zónák nyálkahártyájának természetes nedvességét. Teafa illóolaj, 
amely része a készítménynek, elősegíti a mechanikai sérülések gyors 
gyógyulását. Levendula és menta olajok megakadályozzák a kellemetlen 
szagok képződését. Egész nap kellemes tisztaságérzetet és frissességet 
biztosít.

Aktív összetevők: teafa illóolaj, levendula illóolaj, menta 
illóolaj.

250 ml  
401825  
3,050 FT
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KÉNYEZTESSE 
MAGÁT – A SZOKÁSOS 
KEZELÉSEKET 
VÁLTOZTASSA  
EGY IGAZI  
SPA-SZERTARTÁSSÁ

SZIBÉRIAI GINSENG
3 az 1-ben: tisztítás+radírozás+masszázs
Könnyed textúrájú peeling és arcpakolás, 
amely magába foglalja az arctisztítás 
három legfőbb rutinját, a tisztítást, a 
peelinget és a mélytisztítást. A készítmény 
összetevőinek köszönhetően gyengéden 
eltávolítja a sminket és a szennyeződéseket, 
így kényelmes érzést nyújt a bőrnek.

Aktív összetevők: Szibériai ginzeng, tölgy kéreg kivonat, 
boróka kivonat, kakukkfű kivonat, Martilapu kivonat.

75 ml 402585  1,705 FT
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SZIBÉRIAI VADRÓZSA
MAGAS MINŐSÉGŰ ARCÁPOLÁSI RUTIN

SZIBÉRIAI VADRÓZSA
Frissítő virágvíz 
Hatékony növényi kivonatokat és illóolajakat 
tartalmaz, amelyek táplálnak, erősítenek és 
lágyan tonizálnak minden bőrtípust. Érezze, 
ahogyan bőre újra hidratálttá, rugalmassá és 
fiatalosan ragyogóvá válik!

Aktív összetevők: csipkebogyó-kivonat, bolgár rózsa 
virágvize és olaja.

100 ml 405597  2,725 FT

SZIBÉRIAI VADRÓZSA
Bársonyos arcmosó hab
Az illatos gyógynövény alapú arctisztító ha-
bot kifejezetten az érzékeny bőr ápolásához 
fejlesztettük ki. Finoman és kímélő módon 
tisztítja, tonizálja és regenerálja a bőrt, fris-
sességet és ragyogást kölcsönözve neki.

Aktív összetevők: francia rózsa virágából készült 
kivonat, bolgár rózsavirág olaj, hibiszkusz kivonat, fehér 
liliom kivonat.

150 ml 405598  4,635 FT
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SZIBÉRIAI VADRÓZSA
Multiaktív krém
A krém kimélően ápolja az arc és a nyak bőrét, táplálja és 
hidratálja azt. A flavonoidban gazdag csipkebogyó olaj segít 
a bőr helyreállításában. A rózsakivonat a rózsa-illóolajjal 
kombinálva kiegyenlíti a bőrtónust, ragyogóvá és könnyű 
virágillatúvá teszi a bőrt.

Aktív összetevők: csipkebogyóolaj, rózsavíz, bolgár rózsaolaj, ginseng, rozma-
ring és rhodiola rosea kivonatok.

50 ml  
404113 3,900 FT

SZIBÉRIAI VADRÓZSA
Gazdag vadrózsa-olaj 
A gazdag vadrózsa-olaj ideális intenzív bőrápolószer. Mélyen 
tápláló és tonizáló, stimulálja a regeneratív folyamatokat, 
javítja a bőr feszességét és rugalmasságát. A természetes 
növényi olajokból álló alap az F-vitaminnal kombinálva, 
nyugtatja és táplálja a bőrt.

Aktív összetevők: csipkebogyó-olaj, bolgár rózsaolaj, vadrozmaring-kivonat.

15 ml 
404112 3,900 FT

SZIBÉRIAI VADRÓZSA
Mélyhidratáló aroma mousse
Könnyed, illatos mousse, melyet kifejezetten a mindennapos 
bőrápoláshoz fejlesztettek ki. A tápláló, ugyanakkor 
kényes formula gazdag növényi antioxidánsokkal 
lett dúsitva. A rózsa illóolaja nagyszerűen hidratálja 
a bőrt, javítja a színét és annak állapotát.

Aktív összetevők: rózsavíz, csipkebogyóolaj és bolgár rózsaolaj.

100 ml  
404111 3,900 FT
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BIOLÓGIAILAG AKTÍV 
KOZMETIKUMOK 

MERÜLJ EL 
AZ AROMÁK 
KÉNYEZTETŐ 
VILÁGÁBAN
• ajándékozd meg magad egy igazi 
SPA élménnyel a saját otthonodban

• a bőr ápolása és táplálása 

• válogatott aromák és merész 
illatkombinációk
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3. ERDEI SZAMÓCA ÉS ZÖLD TEA
CUKROS TEST RADÍR
A gyengéd, cukrot és zúzott eper magvakat tartalmazó 
bőrradír hatékonyan tisztít és csodálatra méltó 
puhaságot biztosít a bőrnek. A zöld tea frissítő illatával 
összevont szamóca érzéki aromája a bőrápolást rendkívül 
örömtelivé varázsolja! Az eper kivonat tökéletesen 
táplálja és ragyógóvá teszi a bőrt. Az erdei gyümölcsökön 
alapuló termékekkel való mindennapi bőrápolás – a bőr 
tökéletességének kulcsa!

Aktív összetevők: cukor, tört eper magok, 
zöld tea, eper és málna kivonat, shea vaj és 
pisztáciaolaj.

100 ml  
410016

1. ERDEI SZAMÓCA ÉS ZÖLD TEA
2 AZ EGYBEN FOLYÉKONY SZAPPAN KÉZRE ÉS TESTRE
Selymes textúrájú, zöld tea és szamóca frissitő krémszappan 
és tusfürdő. Hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket, 
ragyogóvá és rugalmasabbá varázsolja bőrét!

Aktív összetevők: pisztácia és shea olajok, eper, 
zöld tea és málna kivonatok.

250 ml  
410022

HAMAROSAN 
ELÉRHETŐ

2. ERDEI SZAMÓCA ÉS ZÖLD TEA
NÖVÉNYI TESTÁPOLÓ
Varázsolja a bőrápolást valódi örömmé! Selymes textúrájú, 
zöld tea és szamóca bőrápoló tej. A termék fő összetevői – a 
gyengéden ápoló shea-vaj és pisztácia olaj, tonizáló zöld tea 
levél kivonat, továbbá málna és szamóca kivonat, amelyek 
egyedülálló tápláló hatással rendelkeznek.

Aktív összetevők: eper, zöld tea és málna 
kivonatok.

250 ml  
410019
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&  Green tea
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HAMAROSAN 
ELÉRHETŐ

CÉDRUS ÉS ALMA
CUKROS TEST RADÍR
A kímélő bőrradír cukorral és zúzott 
fenyőmaghéjjal segíti a bőr természetes 
hámlasztását, tisztítását. A shea vaj 
és pisztácia olaj aktív hidratálást 
nyújt, a gazdag cédrusolaj pedig 
táplálja, és vitaminizálja a bőrünket. A 
fenyőolaj egy bőrradír összetételében 
kincs azok számára, akik a peeling 
eredményeként tónusos és sugárzó bőrt 
szeretnének, mivel a fenyőolaj serkenti 
a kollagén kialakulását és növeli a bőr 
rugalmasságát.

Aktív összetevők: cukor, fenyőmag héj, cédrus 
illóolaj, fenyőolaj, pisztácia és shea vaj.

100 ml  
410015

1. CÉDRUS ÉS ALMA
2 AZ EGYBEN FOLYÉKONY 
SZAPPAN KÉZRE ÉS TESTRE
A zamatos alma és cédrus illatú krémgél 
már kora reggel biztosítja Ön számára a 
jó hangulatot! A növényi összetevőkkel 
dúsított, kímélő formula hatékonyan ápolja 
és frissíti a bőrt.

Aktív összetevők: shea vaj, pisztácia és cédrus, almalé 
és fenyő illóolaj.

250 ml  
410021

2. CÉDRUS ÉS ALMA
NÖVÉNYI TESTÁPOLÓ
A finom textúrájú hidratáló tej tökéletesen 
felszívódik, lágyítja és hidratálja a bőrt, 
ápolt, sima hatást biztosítva. Az almalé 
frissíti, tonizálja a bőrt, rugalmasságot 
boztosítva annak, az értékes cédrusolajok 
segítségével pedig tökéletes hidratálásban 
és táplálásban részesíti azt. Használata után 
bőrünk még sokáig megőrzi a tej cédrusos – 
almás illatát! 

Aktív összetevők: cédrus- és szójaolaj, almalé és 
fenyő-illóolaj.

250 ml  
410018
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Cedar & Apple

12
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VITAMAMA
TERMÉSZET ADTA 
BOLDOGSÁG!
Saját tapasztalainkra, illetve a szibériai 
természet gazdag növényi világára alapozva 
hoztuk létre a Vitamama termékcsaládot, 
amely erősíti a babák immunrendszerét, 
és ápolja a kényes, gyengéd bababőrt. 
Az összes Vitamama termék alapjai – 
természetes összetevők és a szerzői joggal 
bizonyított receptek. A Siberian Wellness 
Vitamama márkaneve azért jött létre, hogy 
a gyerekek vidámak és aktívak, a szüleik 
pedig magabiztosak és boldogok legyenek!  

A TERMÉSZET NYÚJTOTTA LEGJOBB 
ÖSSZETEVŐK AZ AKTÍV, FELHŐTLEN 
GYEREKKORÉRT, ÉS SZÜLŐI 
BOLDOGSÁGÉRT.
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TELJES KÖRŰ 
GONDOSKODÁS  
ÉLETE ELSŐ NAPJAITÓL

ARANYHAL
A termék segíti az agyi funkció és 
látás fenntartását, a kalcium és 
a foszfor normál felszívódását, 
valamint az immunrendszer megfelelő 
működését, ami nagyon fontos a 
növekvő test számára. Eredeti és 
kényelmes adagolás: a kapszula 
zselatinhalacska formája emeli a 
hangulatot és védi a hatóanyagokat az 
oxidációtól. 3 évnél idősebb gyerekek 
részére.

Összetevők: lenolaj, zsírsav etilésztere, amely 
halolajból, E, A, D3 vitaminból áll, zselatin.

75 g 
500126 

HAMAROSAN 
ELÉRHETŐ

3+
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VITAMAMA BABY
Kamillavizes fürdőbalzsam
Örvendeztesse meg babáját egy meleg aromafürdővel! A 
gyógyfüves balzsam nem habzik és finoman ápolja a gyermek 
bőrét. A körömvirág, subás farkasfog és a vérehulló fecskefű 
frissítik a bőrt és segítenek a kiütések kezelésében. A 
levendula és a kamilla illóolaja nyugtatja a bőrt és a nyugodt 
alvásra hangolja a babát.

Aktív összetevők: körömvirág, subás farkasfog és vérehulló fecskefű, levendu-
la és kamilla illóolaj.

200 ml  
404241 2,480 FT

VITAMAMA BABY
Habfürdő kamillavízzel gyerekeknek
A kamilla és fenyővízzel gazdagított habszappan gyengéden 
és hatékonyan tisztítja a baba érzékeny bőrét, lággyá és 
hidratálttá varázsolva azt. A kamilla- és a levendulaolaj 
segítenek megőrizni a baba bőrének puhaságát természetes 
állapotában.

Aktív összetevők: kamilla- és fenyőpárlat, levendula és kamilla illóolaj.

250 ml  
404242 2,680 FT

VITAMAMA BABY
Kamillavizes babakrém
Finom bőrápoló krém babáknak, amely életük első 
napjaitól használható. A panthenol elősegíti a bőr optimális 
hidratálását, erősítve a gátló funkciókat. A kék kamilla és a 
levendula illóolaja gyógyítja az irritációt és a bőrhámlást.

Aktív összetevők: panthenol, kamillapárlat, levendula és kamilla illóolaj.

200 ml  
404240  2,480 FT
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A SZÉPSÉG 
TERMÉSZETES 
LABORATÓRIUMA

A BŐRÁPOLÁS ÚJ SZINTJE
Siberian Wellness biológiailag aktív kozmetikum 
termékcsaládja a természet, a tudomány és a 
szépség egységes koncepciója:

• Maximálisan koncentrálja a biológiailag aktív 
anyagokat;

• Nem tartalmaz parabéneket, szulfátokat és 
ftalátokat.

• Az összetevők hatékonyságát klinikai kutatások 
igazolják.
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INTELLIGENS KRÉM
Könnyű és bársonyos textúrájának köszönhetően 
gyorsan felszívódik, és ideális sminkalapot 
képez. Az intelligens formula a dermis szintjén 
fejti ki hatását: A DiamondSIRT® hozzájárul a 
bőr belső regenerálásához, a SWT-7™ (swertia-
kivonat) pedig segít kiegyenlíteni a függőleges és 
vízszintes ráncokat – a kedvező hatás már 7 nap 
után láthatóvá válik. Az altaji pecsétviaszgomba 
erős antioxidáns tulajdonságokkal bír és megvédi 
a bőrt az idő előtti öregedéstől. 
Eredmény: rugalmas, elasztikus és ellenállóbb 
bőr, mely tele van energiával és természetes 
módon ragyog.
406342 
50 ml 9,225 FT

INTELLIGENS SZÉRUM
Az új generációs intelligens szérum 
receptje Hyaluronic Filling Sheres-t 
tartalmaz (hyaluron-filler ráncfeltöl-
tő), amely hozzájárul a ráncok alapos 
és sokáig kitartó kezeléséhez. A 
pecsétviaszgomba- és meggyszirom- 
kivonat, valamint a szibériai tőzegá-
fonyamag-olaj erős öregedés elleni és 
antioxidáns védelmet biztosít a ragyo-
gó és fiatal bőr számára.
406466/409280 
50 ml 9,225 FT

EXPERALTA PLATINUM
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407696
2. számú  

szín/közepes 

407583
1. számú 

szín/világos 

SPF 15 TONIZÁLÓ ÉS HIDRATÁLÓ KRÉM
Gazdag, hidratáló krém, amely lágy textúrájának 
köszönhetően, hidratálja a bőrt és láthatatlan bevonatot 
képez, amely kimélően és finoman simítja ki az arcbőrt. 
Speciális, 3 az 1-ben formula:
1. Lágyítja vékony vonalak és ráncok megjelenését.
2. Segíti a bőr fiatalos ragyogását.
3. Az SPF szűrőnek köszönhetően, véd az UV sugárzás káros 
hatásaitól.
A krém rendszeres használata segít a bőr helyreállításában, 
megerősítésében és kisimításában.

30 ml 7,435 FT
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HIDRATÁLÁS ÉS ÁPOLÁS
(MINDENNAPI ARCÁPOLÁS)

ÁTALAKULÁS FORMULÁJA

X50 RENDSZERŰ  
MIKROKAPSZULÁK
A hatóanyagok ultrapontos 
bejuttatása a bőr problémás részeibe.  
Minden kapszula belsejében az aktív 
hatóanyagok, a kapszula külsején 
pedig jelölő fehérjék biztosítják az 
anyagok megfelelő szortírozását, 
és bőrbejuttatását. 

PLATINUM-
KOLLOID 
Nőveli a kollagén 
szintézisét és a bőr 
rugalmasságát  
(az Ön előnyei: 
gyors eredmény és 
hosszantartó hatás).

Három teljesértékű, komplex arcápolási termék minden 
bőrtípusra. Ön melyiket választaná? A lágy, krémes 
textúrájú nappali szérumot, a gazdag nappali,  
vagy a mélytápláló éjszakai krémet? Hallgasson a bőrére,  
és válassza az Önnek legmegfelelőbbet! 

EXPERALTA PLATINUM
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REVITALIZÁLÓ SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
Nagy hatékonyságú szemkörnyékápoló krém, amely segít a mimikai 
ráncok és a szem körüli sötét karikák eltüntetésében. A természetes 
oligoszacharidok elősegítik a tartós hidratációt. Egy idő után a bőre 
érezhetően rugalmasabbá, elasztikusabbá és feszesebbé válik.
A méhviasz, a jojoba, az olajbogyó és a camellia olaj természetes 
anyagokon alapuló ultra könnyű regeneráló krém ganoderma, shiksha 
és méhpempővel lett gazdagítva a hosszantartó és láthatatlan 
védelem érdekében. 

15 ml 
404326 3,415 FT

INTENZÍVEN REGENERÁLÓ ÉJSZAKAI KRÉM
A dúsító hatású, tökéletesített biolifting-formula segít a ráncok 
kisimításában. Eredmény: a bőr egyenletesebbnek és feszesebbnek 
néz ki, az arckontúrok határozottabbak. Értékes olíva-, shea- és 
szezámolajat, öregedés elleni biopeptid-komplexet, valamint 
bazsarózsa-, amaránt- és árvácskakivonatot tartalmaz, melyek segítik 
a bőr gyors regenerálódását. 

50 ml 
404323 7,435 FT

INTENZÍVEN TÁPLÁLÓ FIATALÍTÓ NAPPALI KRÉM
A tökéletesre fejlesztett öregedés elleni formula rugalmasabbá teszi 
a bőrt, segít a víztartalék visszaállításában, s így dehidratáció elleni 
védelmet nyújt. A krémben lévő Rhodiola Rosea, Calendula és Ginseng 
természetes összetevői gazdagon táplálják és hidratálják a bőrt, segít-
ve megvédeni az életkorral járó változásoktól, simává és ragyogóvá 
varázsolva a bőrt.
Természetes biopeptid-komplexumot, olívaolaj el nem szappanosodó 
anyagait, szibériai varjúhájat, levendula- és ginzeng-kivonatot 
tartalmaz, melyek segítenek a bőr alapos és hosszan tartó 
hidratálásában. 

50 ml 
404321 7,435 FT

FIATALÍTÓ NAPPALI FLUID
Az értékes biopeptid komplexum, a Gotu Kola kivonat és a szibériai 
homoktövisolaj mélyen hidratálja, táplálja bőrt és hozzájárul a fakuló 
bőr helyreállításához. Már néhány hét után láthatóan ragyogóbb 
lesz az arcbőre: kisimulnak a ráncai, határozottabbak lesznek a 
kontúrjai, a bőrtónusa pedig egyenletesebb. Lágy textúrájú arc-krém, 
alapösszetevője a szibériai homoktövis és az altaji repce olaj, melyet 
rozmaring-, gotu kola, pecsétviaszgomba- és siitake gombakivonat 
gazdagít. Segít a természetes szépség megőrzésében, minden nap. 

50 ml 
404320 7,435 FT
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50+

30+

40+

HIDRATÁLÓ SZÉRUM-KONCENTRÁTUM 
A bőr azonnali regenerálódásának érzése
A hyalurinsavat tartalmazó, innovatív X50 Hyalufiller komplex, a 
nedvességmegőrző algakivonat, a méhpempő és a szibériai árnikából 
készült kivonat nedvesíti, táplálja és élénkíti a fakó arcbőrt. Néhány 
hét múlva, a bőre sugárzóbb és fiatalabb lesz, a látható ráncok száma 
észrevehetően csökken, az arc kontúrja világosabbá válik, arcának 
vonala egyenletesebb lesz.

10 ml 
404322 3,900 FT

FESZESÍTŐ SZÉRUM-KONCENTRÁTUM 
A tökéletes liftinghez
A szibériai kúszómagnólia-kivonattal és méhpempővel gazdagított rán-
csimító szérum segít a bőr regenerálásában, javítja az arckontúrokat, az 
érett bőr rugalmasságát és általános állapotát. A növényi összetevők 
(szibériai kecskeruta, altaji pecsétviaszgomba, algák) segítenek a bőr 
átnedvesítésében és a ráncok kisimításában, frissességet kölcsönöznek 
az arcnak.

10 ml 
404325 3,900 FT

RÁNCFELTÖLTŐ SZÉRUM-KONCENTRÁTUM
Az abszolút fiatalodási hatáshoz
A szérum intenzíven hidratálja a bőrt, ezáltal ragyogóbb és fiatalo-
sabb lesz. Természetes oligopeptidekkel gazdagított X50 Myocept, 
komplex az arcizomzat tónusának növeléséhez, valamint a ginseng 
erős kivonata a bőr helyreállításához, jelentősen csökkentve a ráncok 
látható megjelenését.

10 ml 
404324 3,900 FT

INTELLIGENS ARCÁPOLÁS 
(SZÉPSÉG SZÉRUMOK)

EXPERALTA PLATINUM
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MÉLYTISZTÍTÓ PEELING 
A természetes savakon alapuló gyengéd 
peeling segít a szennyeződések és az elhalt 
sejtek eltávolításában, bőrét frissebbé és 
sugárzóbbá téve. Tökéletes napi gondoskodás 
az zsíros és pattanásos bőrre.

200 ml 408370 
150 ml 404330  4,225 FT
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Az innovatív tisztító formulák energiával töltik fel az arcbőrt, visszaállít-
ják a megfelelő PH értékét, megtisztítva azt a toxikus szennyeződé-
sektől, és megvédve azt az agresszív külső behatásoktól. 

TISZTÍTÁS

TISZTÍTÓ HIDROFIL LEMOSÓOLAJ
Gazdag növényi olaj- és vízalapú sminklemosó és arctisztító olaj, 
mindennapi használatra. Kényelmes emulzió kialakítása, tökéletesen 
megtisztítja a bőrt, és nem hagy zsírosság érzetet. Ideális száraz és 
érzékeny bőrre. 

200 ml 408368
150 ml 404327  4,550 FT

MICELLÁS VÍZ 
Az innovatív micelláris formula révén további lágy, de hatékony 
tisztítást biztosít, és még a legérzékenyebb bőrre is alkalmas. A 
termék növényi kivonatokban gazdag, antioxidáns és öregedésgátló 
tulajdonságokkal rendelkezik, táplálja, megfiatalítja és védi a bőrt. 

200 ml 408369
150 ml 404328 4,390 FT

PÓRUSTISZTÍTÓ BŐRRADÍR
Gyengéden tisztítja a bőrt, eltávolítja az elhalt hámsejteket és 
elősegítik a bőr természetes légzését. 

100 ml
408371 4,225 FT

EXPERALTA PLATINUM
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REJUVENATING 
BALANCING SOFTENER
Az öregedésgátló tonic softner 
tökéletesen kiegészíti a bőrtisztító 
szertartást: nyugtatja, puhítja, 
helyreállítja és felkészíti a bőrt 
további gondozásra, növeli a krém 
és a szérum hatékonyságát. A ritka 
növények és értékes olajok kivonataiban 
gazdag formula felgyorsítja a sejtek 
megújulásának folyamatát, melynek 
köszönhetően bőre fiatalabbá és 
sugárzóbbá válik.

200 ml 
408253 3,860 FT
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AZ L’INSPIRATION DE SIBÉRIE BY 
SIBERIAN WELLNESS KOLLEKCIÓ 
PARFÜMÖS AROMÁVAL GAZDAGÍTOTT 
ÖSSZETÉTELÉNEK KÖSZÖNHETŐEN 
IGAZI LUXUSÉLMÉNNYÉ VARÁZSOLJA A 
MINDENNAPI TESTÁPOLÁSI RITUÁLÉT.

A TERMÉKEK SELYMES TEXTÚRÁJUKNAK 
KÖSZÖNHETŐEN GYENGÉDEN 
ÁPOLJÁK, HIDRATÁLJÁK, ÉS DISZKRÉT 
PARFÜMILLATTAL ÖLELIK KÖRÜL A BŐRT.
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L’INSPIRATION DE SIBÉRIE

PARFÜMÖS TUSFÜRDŐ –  
ALTAI 
230 ml 
409848 

PARFÜMÖS TESTÁPOLÓ  
ALTAI 
230 ml 
409849 

ALTAI
Altai nyár: Lágy szellő, szelíd hegyi 
frissesség, virágszirmok bódító illata.
Fej illatjegyek: citrus (bergamot), 
kókuszvíz, tiare (Tahitian gardenia)
Szív illatjegyek: narancs szín 
(narancsvirág), ylang-ylang, jázmin
Alap illatjegyek: tubarózsa, bourbon 
vanília, fehér pézsma

A LUXUS ILLATÚ TUSFÜRDŐ KÍMÉLŐEN 
TISZTÍTJA ÉS ÁPOLJA A BŐRT, MEGTARTVA 
ANNAK TERMÉSZETES PH EGYENSÚLYÁT.

A BÁRSONYOS TEXTÚRÁJÚ, AROMÁS 
TESTÁPOLÓ TEJ MÉLYEN HIDRATÁLJA A 
BŐRT, RUGALMASSÁ, ÉS FINOM ILLATÚVÁ 
VARÁZSOLVA AZT.
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HAMAROSAN 
ELÉRHETŐ
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PARFÜMÖS TUSFÜRDŐ –  
TAIGA 
230 ml 
409846

PARFÜMÖS TESTÁPOLÓ  
TAIGA 
230 ml 
409847

TAJGA
Az utánozhatatlan tajgai hangulat: 
Szibériai frissesség, fenyőillat, 
erdei virágokból szedett csokor, a 
természet ereje.
Fej illatjegyek: szibériai cédrus, 
kardamom, északi ciprus
Szív illatjegyek: szibériai fenyő szín 
(narancsvirág), ylang-ylang, jázmin
Alap illatjegyek: szantálfa, szibériai 
cédrus, pacsuli, borostyán, fenyő 
balzsam, erdei moha

L’INSPIRATION DE SIBÉRIE
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PARFÜMÖS TUSFÜRDŐ – 
OLKHON
230 ml 
409850

PARFÜMÖS TESTÁPOLÓ 
OLKHON 
230 мл 
409851

OLKHON
A szabadság frissessége: könnyű 
szellő a sziklás vidéken, zöld tajgai 
táj, naptól felmelegedett kövek, 
puha, fás illatjegyek.
Fej illatjegyek: citrus, bergamot
Szív illatjegyek: fügelevél, hegyi 
levendula, fűszeres gyömbér
Alap illatjegyek: szantálfa, pézsma, 
vetiver



TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

AZ ÖN TANÁCSADÓJA:   

  

 www.siberianwellness.com

* TISZTA TERMÉSZET | VALÓS TUDOMÁNY | EMBERKÖZPONTÚ MEGOLDÁSOK
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