
ÎNCARCĂ-TE 
CU ENERGIA PRODUSELOR 

NATURALE PENTRU 
O NOUĂ VIAȚĂ DE CALITATE
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* NATURA AUTENTICĂ 
ȘTIINȚA VERITABILĂ  

PENTRU OAMENI 
Creăm tot ce este mai bun din anul 1996.

Ro
m

an
ia





ÎNCEPEȚI O VIAȚĂ 
NOUĂ, O VIAȚĂ  
MAI BUNĂ!
PUTEREA NATURII SIBERIENE SCHIMBĂ 
CALITATEA VIEȚII.

Cu această idee a început acum 20 de ani istoria 
Siberian Health. Iar astăzi reprezentanțele 
proprii din 25 de țări oferă clienților peste 250 de 
suplimente biologic active și produse de frumusețe. 

Siberia este o zonă unică. Peste 70% din acest 
teritoriu – mai mare decât China sau SUA – nu a 
fost atins de civilizație. Nicăieri în lume nu mai găsiți 
atâtea păduri, munți și stepe virgine. Clima aspră a 
salvat acest pământ de la industrializare și ne-a lăsat 
o adevărată rezervație sălbatică. 

Aici cresc plante de puritate și putere unică. 
Am integrat în produsele noastre  aceea forță 
a naturii care le ajută să supraviețuiască în clima 
deosebit de aspră.

SCOPUL NOSTRU ESTE SĂ FACEM MAI 
BUNĂ VIAȚA DVS. ȘI A FAMILIEI DVS., 
PĂSTRÂND FRUMUSEȚEA NATURALĂ 
A SIBERIEI – A UNEIA DINTRE ULTIMELE 
REGIUNI VIRGINE ALE PLANETEI.

BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA SIBERIAN 
HEALTH!
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PROTECȚIA 
MEDIULUI ESTE  
PE PRIMUL LOC
PROTECȚIA MEDIULUI ESTE O PIATRĂ DE 
TEMELIE A FILOZOFIEI NOASTRE. SECRETUL 
BUNĂSTĂRII NOASTRE REPREZINTĂ 
ARMONIA CU NATURA – DE ACEEA GRIJA 
NOASTRĂ PENTRU MEDIU ESTE FIREASCĂ.

Fabrica noastră este dotată cu cele mai moderne sisteme 
pentru purificarea apei și a aerului.

Ne străduim să folosim materiale biodegradabile la 
fabricarea și ambalarea produselor noastre.

Nu folosim în produsele noastre agenți de încărcare 
sintetici, precum aerosili, stearat de calciu și magneziu etc.

Nu folosim substanțe dăunătoare pentru oameni sau 
pentru  mediu, precum sulfați, ftalați, parabeni, uleiuri 
minerale, arome și coloranți sintetici.

CREDEM ÎN PRODUSE 
NATURALE, ECOLOGICE!
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ÎN SPATELE 
ȘTIINȚEI STĂ 
ȘTIINȚA
Produsele noastre sunt fabricate din plante 
autentice siberiene, după rețete create 
în centrul propriu de cercetare și inovații. 
Compania Siberian Health colaborează cu 
institute -lideri în cercetarea științifică pentru 
a efectua diverse teste clinice ale suplimentelor 
biologic active și a altor produse. 

Suntem mândri de centrele noastre de 
producție care corespund standardelor 
internaționale GMP, ISO 9001 și HASSR.
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CERCETARE 
PENTRU UN 
VIITOR MAI BUN
COMPANIA SIBERIAN HEALTH DEZVOLTĂ 
ÎN MOD CONSTANT TREI RAMURI ALE 
MEDICINII PROFILACTICE CU CELE MAI 
MARI PERSPECTIVE:

 
ENDOECOLOGIE
Știința dedicată menținerii curățeniei interioare a 
organismului.

MEDICINA ADAPTATIVĂ
Știința dedicată creșterii eficienței sistemelor 
energetice ale organismului uman.

CRONOBIOLOGIE
Știința dedicată controlului ritmurilor biologice.
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CARITATEA 
ÎNCEPE ACASĂ
Pentru noi este important ce va rămâne după. Nu 
putem să nu suferim atunci când pădurile se distrug, 
apele se contaminează, plantele și animalele dispar. 
Proiectul caritabil „The world around you” are ca 
scop participarea activă la evenimente pentru 
protejarea mediului în țările în care compania este 
reprezentată.
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IZVOARELE PURITĂȚII 
Sistemul de bază pentru tripla susținere  
a metabolismului 
Sistemul de susținere triplă a metabolismului cuprinde trei formule pe bază de 
vitamine, minerale și extracte prețioase, obținute din plante sălbatice siberiene. 
AVANTAJELE produsului:
– 35 de ani de cercetare științifică,
– 10 ani de utilizare practică
– doze necesare de substanțe active
400753
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PURITATE

FORMULA 1
60 de capsule

Compoziție (Formula 1): merișoare, 
coacăze negre, trifoi roșu, 
săpunăriță, lemn dulce, tei, brusture, 
equisetum, troscot, echinacee, 
sunătoare,  șapte-degete.

FORMULA 2
60 de capsule

Compoziție (Formula 2): ace de brad, 
Pentaphylloides fruticosa, fructe de 
armurariu, frunze de pătrunjel, Salsola 
collina, rădăcină de păpădie, extract 
de legume din familia Crucifere, 
extract de ceai verde.

FORMULA 3
60 de capsule

Compoziție (Formula 3): betacaroten, 
extract din frunze de afine, frunze de 
piersică, coajă de lămâie, extract din 
frunze de zmeură, mangan, cimbru, 
cupru, flori de galbenele, extract din 
sâmburi de struguri, seleniu, fructe 
de măceșe, vitamina A, vitamina C, 
vitamina E, zinc.
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RENAISSANCE TRIPLE SET  
Sistem de susținere triplă a metabolismului 
„PREMIUM”
Sistemul de susținere triplă a metabolismului cuprinde trei formule pe bază de 
vitamine, minerale și extracte prețioase obținute din plante sălbatice siberiene. 
AVANTAJELE produsului:
– substanțe active din extracte de calitate extra
– varietate cuprinzătoare de antioxidanți
– efect rapid
500032
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PURITATE

FORMULA 1
60 de capsule

Compoziție (Formula 1): extract de 
fenicul, extract de pătlagină, extract 
de mușețel, extract din rădăcină 
de brusture, extract de equisetum, 
extract de Echinacea, extract-gel din 
Aloe Vera.

FORMULA 2
60 de capsule

Compoziție (Formula 2): extract de 
creson, extract de ceapă de munte, 
extract de sunătoare, extract de salvie, 
extract de hrean sălbatic, extract de 
Scutellaria baicalensis Georgi.

FORMULA 3
60 de capsule

Compoziție (Formula 3): extract 
din sâmburi de struguri, extract de 
merișoare, extract de salvie, extract 
de cimbru, extract de sovârv, acid 
ascorbic, extract de ceai verde, 
DL-alfa-tocoferol, licopină, extract 
de afine, rutin, BetaTab 20%, extract 
de Pinus pinea, citrat de zinc (zinc), 
clorhidrat de tiamină (vitamina B1), 
riboflavină (vitamina B2), clorhidrat 
de piridoxină (vitamina B6), sulfat 
de mangan (mangan), retinol, 
sulfat de cupru (cupru), iodură de 
potasiu (potasiu), selenit de sodiu 
(seleniu), picolinat de crom (crom), 
maltodextrină.
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PARACLEANSE TRIPLE SET 
Protecție împotriva paraziților 
Un complex de plante cu acțiune în trei etape pentru normalizarea funcției 
intestinale și întreținerea microflorei
„Etapa I” pregătește intestinul și căile biliare pentru curățare. Componentele 
celei de-a doua etape curăță în mod intens, iar cel mai important efect al 
etapei a treia constă în refacerea microflorei intestinale. 
500116
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FORMULA I
Izvoarele purității
30 de capsule
Normalizarea funcției 
intestinului și a căilor biliare. 
Acest complex de plante 
servește în primul rând 
pregătirii intestinului și a 
căilor biliare pentru curățare 
intensă. 

Compoziție: merișoare, coacăze 
negre, trifoi roșu, săpunăriță, lemn 
dulce, tei, brusture, equisetum, 
troscot, Echinacea, sunătoare,  
șapte-degete.

FORMULA II
Fitopar
60 de capsule
Efect purificator. Scopul 
principal al celei de-a 
doua etape este curățarea 
intensă. 

Compoziție: extract de anghinare, 
extract din sâmburi de grapefruit, 
extract de vetrice.

DETOXIFIERE  
ȘI PURIFICARE

FORMULA III
Enterovit
200 g
Refacere și profilaxie. Etapa 
a treia are ca scop refacerea 
microflorei intestinale după o 
curățare intensă.

Compoziție: miere naturală, extract 
de mentă gros, extract de flori 
de mușețel gros, extract de flori 
de Helichrysum gros, extract de 
cuișoare gros. 
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Supliment alimentar 
cu pectină și extracte 
vegetale
Acest produs vegetal cu 
pectină conține multe fibre 
alimentare care joacă un 
rol deosebit de important 
în funcționarea normală a 
sistemului digestiv. Pectina 
face parte din categoria 
fibrelor alimentare, ce ajută 
la menținerea nivelului 
normal de colesterol în sânge. 
Produsul este îmbogățit cu 
extract de fenicul, rădăcină de 
brusture și frunze de măslin. 

Compoziție: pectină, gumă de guar, 
pulbere de topinambur, extract 
de fenicul, extract de rădăcină de 
brusture, extract de frunze de măslin 
uscat, extract de Martynia, extract 
de Scutellaria baicalensis, extract 
de eleuterococc, extract de măceșe, 
extract de equisetum, extract de 
Echinacea, extract de Aloe Vera.

90 g 500030 

LYMPHOSAN N SUPPORT
Supliment alimentar cu 
fibre și extracte vegetale
Acest supliment vegetal 
cu pectină este o sursă 
optimă de fibre alimentare 
și un adsorbant natural. 
Extractele de merișoare 
și equisetum îmbogățesc 
mesele alimentare cu acizi 
organici și tanin. Pectina ajută 
la normalizarea nivelului de 
colesterol în sânge.

Compoziție: pectină, gumă de guar, 
extract de merișoare, pulbere de 
topinambur, extract de equisetum.

90 g  500029

LYMPHOSAN L VITALITY
Supliment alimentar cu 
fibre și extracte vegetale
Acest produs vegetal cu 
pectină conține multe fibre 
alimentare care joacă un 
rol deosebit de important 
în funcționarea normală a 
sistemului digestiv. Pectina 
face parte din categoria 
fibrelor alimentare și ajută la 
menținerea nivelului normal de 
colesterol în sânge. Produsul 
conține extract din fructe de 
armurariu, cunoscut și folosit 
în întreaga lume, extracte 
prețioase de mentă, mușețel, 
cimbru, sunătoare și Aloe Vera.

Compoziție: pectină, gumă de 
guar, extract de mentă, pulbere 
de topinambur, extract de flori de 
mușețel, extract de cimbru, fructe 
de armurariu, extract de sunătoare, 
extract de Aloe Vera.

90 g 500042
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LYMPHOSAN J COMFORT
Supliment alimentar cu 
colagen hidrolizat, fibre și 
extracte vegetale
Acest supliment alimentar 
conține pectină – un 
adsorbant vegetal și o sursă 
de fibre alimentare – și 
colagen hidrolizat. Colagenul 
este o proteină structurală 
care se regăsește, în mod 
preponderent, în țesuturile 
conjunctive și cartilaje. Intră 
în compoziția suplimentului 
sub forma hidrolizată – în 
acest fel asimilându-se mai 
bine în corp. Extractul de 
măceșe conține vitamina C 
naturală care ajută la sinteza 
colagenului – un element 
esențial în funcționarea 
normală a cartilajelor.

Compoziție: colagen hidrolizat (vită), 
pectină, gumă de guar, extract de 
măceșe, extract de scoarță de sălcie.

90 g  500019

LYMPHOSAN C BALANCE
Supliment alimentar cu 
fibre și extracte vegetale
Acest produs conține câteva 
tipuri de fibre vegetale 
solubile care au un efect 
adsorbant, precum și extract 
de ceai verde și păducel, 
cunoscute și folosite în 
întreaga lume.

Compoziție: fibre alimentare din 
citrice, pulbere de topinambur, 
pulbere de coaja semințelor de 
pătlagină, gumă de guar, gumă 
xantan, extract de ceai verde, extract 
de fructe de păducel. 

90 g  500043

LYMPHOSAN F BEAUTY
Supliment alimentar 
pentru femei, cu pectină și 
extracte vegetale
Complexul pentru femei 
conține pectină – un 
adsorbant natural și o sursă 
de fibre alimentare. Produsul 
cuprinde, de asemenea, 
extracte de năsturel, Aloe 
Vera, frunze de mentă, 
flori de trifoi luncă de la 
poalele Altaiului. Extractul 
din sâmburi de strugure se 
folosește larg în industria 
cosmetică, iar boabele 
de soia conțin elemente 
foarte importante pentru 
organismul feminin, de 
exemplu fitoestrogeni. 

Compoziție: pectină, gumă de 
guar, extract de creson, pulbere de 
topinambur, extract de frunze de 
mentă, extract din sâmburi de strugure, 
extract din flori de trifoi, extract de soia, 
extract-gel de Aloe Vera.

90 g 500044 
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SAGAAN СHARAASGAJ  
Rândunica albă
În limba buriată, numele 
produsului pentru femei 
Sagaan Charaasgaj înseamnă 
„rândunica albă”. O legendă 
buriată spune că, dacă o 
femeie va vedea o rândunică 
albă, va rămâne tânără 
pentru totdeauna. 

Compoziție: iarbă de talpa gâștei, 
iarbă de lucernă, iarbă de sovârv, 
iarbă de trifoi, frunze de menta 
piperată, iarbă de melisă, frunze de 
salvie, iarbă de sunătoare.

30 de plicuri  500023 

AMINAJ EM 
Iarba vieții
Ceaiul din plante Aminaj Em 
a fost creat pe baza rețetelor 
tradiționale buriate, care 
combină sunătoarea cu 
fructele de măceșe și rădăcina 
de păpădie. Tradusă din 
limba buriată, denumirea 
produsului înseamnă „iarba 
vieții” –   buriații așa numesc 
sunătoarea.

Compoziție: iarbă de sunătoare, 
mătase de porumb, flori de mușețel, 
frunze de mentă piperată, rădăcini 
de păpădie, iarbă de troscot, flori de  
Helichrýsum arenárium, fructe de 
măceșe, flori de vetrice.

30 de plicuri  500021 

UJAN NOMO  
Arcul flexibil
Ceaiul de plante Ujan Nomo a 
fost creat pentru menținerea 
funcționării normale a 
articulațiilor, iar denumirea 
lui în limba buriată înseamnă 
„arcul flexibil”.

Compoziție: frunze de coacăze 
negre, iarbă de crețușcă, rădăcini de 
păpădie, fructe de măceșe, frunze 
de merișor, rădăcini de lemn dulce, 
iarbă de equisetum. 

30 de plicuri  500025
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PLANTE CURATE 
DIN OLHON
Colecția de ceaiuri  

din plante siberiene

KURIL SAI
Ceaiul din Kurile
Pentaphylloides fruticosa 
(ceaiul din Kurile) a fost 
apreciată de marinarii ruși 
pentru gustul și aroma 
sa plăcută. Cu timpul s-a 
descoperit că această 
plantă ajută la normalizarea 
digestiei.

Compoziție: Pentaphylloides 
fruticosa, iarbă de mușețel, fructe de 
măceșe, frunze de pătlagină, iarbă 
de Bupleurum longifolium.

30 de plicuri  500022

ESSENTIALS BY 
SIBERIAN HEALTH. 
FIREWEED AND 
MEADOWSWEET  
Acest ceai aromat conține 
frunze fermentate de 
zburătoare (Epilobium 
angustifolium) – o băutură 
tradițională rusească! Simțiți 
gustul și aroma adevărată a 
Siberiei. Nu conține cafeină 
sau aditivi artificiali.

Compoziție: frunze fermentate de 
zburătoare (Epilobium angustifolium), 
iarbă de crețușcă, sunătoare, sovârv, 
cimbru, frunze de coacăze, fructe 
de zmeură.

20 de plicuri  500202

SCHEDITE NOJR  
Somnul magic
Cuvintele buriate „shedite 
nojr” se traduc ca „somnul 
magic”. Acest ceai vă 
dăruiește un somn adânc, 
liniștit, care vă reface puterea 
și energia.

Compoziție: rădăcină de Scutellaria 
baicalensis, iarbă de sovârv, flori de 
mușețel, frunze de mentă piperată, 
iarbă de melisă, iarbă de sunătoare.

30 de plicuri  500028

BAELEN AMIN 
Ceai din plante siberiene
Ceai pe bază de tei siberian 
cu un gust intens și o aromă 
suavă de plante. Încă din 
cele mai străvechi timpuri, 
vracii din Buriatia venerau 
profund teiul ca pe un simbol 
al longevității și al respirației 
ușoare, îl considerau un 
talisman universal. Și în zilele 
noastre se mai fac talismane 
din lemnul de tei, iar florile de 
tei sunt prețuite în orice casă.

Compoziție: flori și frunze de tei, 
flori de mușețel, mentă, sovârv, 
bucățele de măr.

25 de plicuri  500127 
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CEAIUL DIN KURILE
Pentaphylloides fruticosa
Această plantă a fost descoperită de marinari în insulele Kurile 
– fiind folosită în loc de ceai negru. Însă popoarele care locuiau 
lângă lacul Baikal o cunoșteau de mult pentru proprietățile sale 
purificatoare. O legendă spune că oamenii au aflat de efectele ei 
medicinale datorită câinilor – animalele bolnave căutau această 
plantă fiindcă le ușura durerea. Până în ziua de astăzi localnicii 
beau ceaiul din Kurile atunci când au probleme cu digestia. 

CĂLINUL 
Viburnum opulus
Fructele călinului sunt foarte acre și, de aceea, se consideră 
necomestibile în majoritatea țărilor unde crește această 
plantă. Dar având în vedere că resursele alimentare în 
Siberia sunt destul de limitate, localnicii au învățat să 
folosească și fructele călinului – în special ca umplutură la 
plăcintele tradiționale siberiene. 

MERIȘOR
Vaccinium vitisidaea
Această plantă mică cu fructe de culoare roz sau mov își 
păstrează frunzulițele tari și proaspete pe întreaga perioadă 
a iernii siberiene. Aflată sub câțiva metri de zăpadă, rezistă la 
temperaturi de până la -50 °C și chiar și mai joase. 

ȘAPTE-DEGETE
Comarum palustre
În fiecare toamnă, după primul ger, femeile din Siberia 
mergeau la mlaștini să culeagă merișoare – așa își asigurau 
o sursă de vitamine pentru familiile lor pe perioada iernii. 
Stăteau în apa rece ca gheața și adesea, după aceea, sufereau 
de afecțiuni severe ale articulațiilor. Iar cel mai bun tratament 
al acestora a fost atunci, și a rămas și în ziua de astăzi, o 
plantă nepretențioasă de mlaștină, cu numele „șapte-degete”. 

EQUISETUM
Equisetum arvense
Conține până la 10% de siliciu natural, care participă la formarea 
structurii sale interioare. Datorită tulpinii rigide, equisetum poate 
fi considerat una dintre cele mai rezistente plante.

SORBESTREA
Sanguisorba officinale
Această plantă înaltă cu flori sângerii arătă ca un element 
de împodobire a văilor siberiene.  Pentru culoarea sa roșie 
localnicii au numit-o „cea care bea sânge”.

LUMEA PLANTELOR SIBERIENE
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SOVÂRVUL SIBERIAN 
Origanum vulgare
Sovârvul, sau oregano, este larg cunoscut  în Europa și SUA – aici, 
spre deosebire de Siberia, această plantă este folosită ca un 
condiment. Din sovârv și cimbru se face o infuzie foarte aromată, 
care poate fi consumată în loc de ceaiul negru obișnuit. Avantajul 
cel mai mare al sovârvului siberian constă în intensitatea activității 
sale antioxidante – în această privință sovârvul siberian este 
campion printre toți reprezentanții acestei specii. 

GURA LUPULUI
Scutellaria baikalensis
Gura lupului este una dintre acele puține plante din regiunea 
Baikal care sunt larg cunoscute în întreaga lume. Se 
folosește din timpurile străvechi în medicina chinezească și, 
datorită variilor sale proprietăți medicinale, este apreciată și 
de medicii occidentali.

HEDYSARUM SIBIRICUM
Hedysarum sibiricum
Este o plantă de munte, care crește în Siberia de sud. Vânătorii 
din această regiune o foloseau pentru a-și crește rezistența 
fizică în timpul expedițiilor de vânătoare lungi și istovitoare.

VETRICE
Tanacetum vulgare
Imaginați-vă o bijuterie frumoasă și la modă – un ciorchine 
de semisfere aurii cu o gravură artistică, împodobite cu 
smaralde. Așa arătă vetricele, una dintre cele mai frumoase 
plante medicinale din lume. În Siberia, vetricele este 
cunoscută datorită capacității sale de a proteja ficatul, 
împotriva diferitelor situații de stress.

TRANDAFIRUL SIBERIAN
Rosa dahurica
Trandafirul este bine cunoscut în toată lumea, însă nu toți știu 
că există nenumărate tipuri din această specie. Trandafirul 
siberian se distinge prin contrastul dintre ramurile aproape 
negre și fructele de culoare roșu-închis.

CIMBRUL
Thymus serpyllum
Spre deosebire de cimbrul obișnuit, care crește foarte des și ajunge 
la înălțime de 60 cm, cimbrul siberian se agăță, de regulă, de 
stânci și este, prin urmare, mai mic. Se caracterizează însă, printr-
un număr mai mare de flori care sunt necesare pentru atragerea 
insectelor – atât de puține în munții reci siberieni.

Plante, ciuperci, mirodenii și fructe de pădure din 
Siberia pe care le folosim în produsele noastre
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TETRARDIOL
Homocisteina este un produs normal al metabolismului, a cărei cantitate 
începe să crească rapid odată cu vârsta, ceea ce este nefavorabil pentru 
funcționarea normală a inimii și a vaselor sanguine. Tetrardiol – un 
supliment cu multivitamine – conține 4 cele mai eficiente substanțe 
naturale care stimulează procesul de neutralizare a homocisteinei.

Compoziție: betaină, maltodextrină, clorhidrat de piridoxina, 
acid folic, ciancobalamină, coloranți: dioxid de titan (E171), 
Ponceau 4R (E124). 

30 de capsule  
400924

LYMPHOSAN C BALANCE
Acest produs conține câteva tipuri de fibre vegetale solubile cu un efect 
adsorbant și extracte de ceai verde și păducel, cunoscute și folosite în 
toata lumea.

Compoziție: fibre alimentare din citrice, pulbere de 
topinambur, pulbere de coaja semințelor de pătlagină, gumă 
de guar, gumă xantan, extract de ceai verde, extract de 
fructe de păducel. 

90 g  
500043

SIBERIAN PROPOLIS GOLD  
Elixir (Tonifiant de aur)
Elixir cu emulsie foarte activă de propolis pentru îmbunătățirea 
performanței, atât fizice cât și intelectuale. Formula se bazează pe 
vechile leacuri din Siberia și este îmbogățită cu plante sălbatice rare din 
Munții Altai!

Compoziție: propolis, miere, extract din rădăcină de maral, 
extract de silur (Euphrasia stricta), extract de colții babei, 
extract din rădăcină de Astragalus, extract din flori de trifoi, 
extract din fructe de păducel, extract din flori de galbenele, 
apă, etanol. 

100 ml  
400241

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3
Complexul este bogat în acizi omega-3 sub forma de concentrat de esteri 
etilici ai acizilor grași. Sursa naturală de acizi – ulei de semințe de in. 
Acizii grași omega-3 – (eicosapentaenoic (EPA) si docosahexaenoic (DHA)) 
reprezintă o componentă importantă a unei diete sănătoase. Produsul 
este îmbogățit cu vitamina E. 

Compoziție: ester etilic al acidului gras compus din ulei de 
pește, gelatină, ulei de in, acetat de DL-alfa-tocoferol, agenți 
antioxidanți: ascorbil palmitat, extracte de origine naturală 
cu un conținut ridicat de tocoferol, extract de rozmarin.

30 de capsule  
500062
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ÎNGRIJIREA INIMII

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III este un supliment alimentar format din două tipuri de 
capsule: pentru consumul de dimineața și de seară. Seleniul contribuie 
la funcționarea normală a sistemului imunitar și ajută la protejarea celu-
lelor împotriva stresului oxidativ. Produsul este îmbogățit cu tărâțe de 
ovăz bogate în beta-glucan, acid alfa-linolenic și licopină. 

Compoziție (capsule pentru dimineață): tărâțe de ovăz îmbogățite cu glucan, hidroxipropil-
metilceluloza, acidul R-lipoic.
Compoziție (capsule pentru seară): tărâțe de ovăz bogate în glucan, hidroxipropilmetilcelu-
loza, R-licopină, extract din fructe de păducel, amidon modificat, amidon din porumb, glucoză, 
ascorbat de sodiu și DL-alfa-tocoferol, coloranți (dioxid de titan – E171; complexe de cupru ale 
clorofilelor și clorofilinei – E141).

150 de capsule 
500072

CREAȚI UN PROGRAM PROPRIU 
PENTRU ÎNTREȚINEREA INIMII ȘI A 

VASELOR SANGUINE

21



TRIMEGAVITALS
Sursa de acizi omega esențiali

22



TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL AND 
OMEGA-3 CONCENTRATE
Complex de lipide cu acizi omega-3 și vitamină E
Complexul este bogat în acizi omega-3 sub forma 
de concentrat de esteri etilici ai acizilor grași. Sursa 
naturală de acizi – ulei de semințe de in. Acizii grași 
omega-3 – (eicosapentaenoic (EPA) si docosahexaenoic 
(DHA)) reprezintă o componentă importantă a unei diete 
sănătoase. Produsul este îmbogățit cu vitamina E. 

Compoziție: ester etilic al acidului gras compus din ulei de pește, gelatină, 
ulei de in, acetat de DL-alfa-tocoferol, agenți antioxidanți: ascorbil palmitat, 
extracte cu un conținut ridicat de tocoferol, extract de rozmarin.

30 de capsule 500062

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Sursa naturală de filtre de lumină
Un complex cu concentrația mare de pigmenți, filtre 
de lumină naturale – luteină și zeaxantină – pentru cei 
care petrec mult timp la calculator sau lucrând cu alte 
dispozitive electronice. În plus, produsul este îmbogățit 
cu uleiul de cătină siberian și vitamina E, care ajută la 
protejarea celulelor de stresul oxidativ.

Compoziție: ulei de cătină, extract de crăițe bogat în luteină, zeaxantină, 
vitamina E. 

30 de capsule 500102

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-
CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Concentrat de ulei de cătină cu beta-caroten și 
vitamină E
Produsul conține uleiul prețios de cătină, vitamina E și 
beta-caroten natural (care se mai numește provitamină 
A, fiindcă se transformă în organism în vitamina A). 
Vitamina A ajută la menținerea vederii normale și la 
funcționarea sistemului imunitar. Vitamina E contribuie la 
protejarea celulelor de stresul oxidativ. 

Compoziție: ulei de cătină, combinație de tocoferoli, beta-caroten natural 
30% S CaroCareTM.

30 de capsule 500060
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CHRONOLONG
Complex de ingrediente 
naturale pentru normalizarea 
metabolismului la femei
Produsul conține fitoestrogen 
genisteină pur (100%) – unul dintre 
principalele elemente pentru 
menținere tinereții feminine. 
Efectul este întărit de germenii de 
soia – aceștia conțin zeci de tipuri 
de fitoestrogeni care intensifică 
efectul genisteinei. Vitamina C sub 
formă de acid ascorbic contribuie 
la sinteza colagenului – unul din 
elementele esențiale pentru 
funcționarea normală a vaselor 
sangvine la nivelul pielii. Folacinul 
contribuie la metabolismul normal al 
homocisteinei in timpul menopauzei. 

Compoziție: sulfat de glucozamină, extract din 
boabe de soia, acidul L-ascorbic, genisteină, 
acid folic, vitamina D, colecalciferol, coloranți: 
dioxid de titan (E171) și azorubină (E122).

30 de capsule 400229

SIBERIAN PROPOLIS 
MALACHITE
Pentru femei
Elixir cu emulsie extrem de activă 
de propolis este obținut din cel mai 
pur propolis din Munții Altai. Produs 
pe baza rețetelor vechi din Siberia, 
îmbogățit cu extracte de plante 
sălbatice siberiene. Elixirul malachite 
are toate proprietățile benefice ale 
propolisului, și datorită compoziției 
sale vegetale este recomandat în 
special femeilor pentru menținerea 
sănătății și frumuseții. 

Compoziție: propolis, miere, extract din iarbă 
de traista ciobanului, extract din rădăcină de 
talpa gâștei, extract din iarbă de salvie, extract 
din rădăcină de lemn dulce, extract din iarbă de 
mușețel, extract din fructe de merișor, extract 
din rădăcină de angelică, apă, etanol.

100 ml 400242

FRUMUSEȚEA NEMURITOARE
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FORMULA 4 N.V.M.N
Supliment alimentar cu vitaminele A, 
E si acid lipoic
Produsul conține complexul de 
vitamine A, E și C – una dintre cele 
mai puternice formule antioxidante 
din ultimii 20 de ani. Efectul 
produsului este intensificat de 
antioxidanți organici (taurină și acid 
lipoic), ceea ce permite extinderea 
semnificativă a spectrului de 
protecție antioxidantă. 

Compoziție: taurină, L – acid ascorbic, 
DL - acetat de alfa-tocoferol, acid alfa-lipoic, 
acetat de retinol.

120 de capsule 500020

VITAMINE ȘI MINERALE

HEALTHY RHYTHMS
Aport zilnic de vitamine și minerale
Complexul de vitamine și minerale „Health Rhythms” este 
format din două capsule complementare – de dimineață 
și seară. Așadar, produsul asigură un aport adecvat de 
vitamine, microelemente și alte substanțe biologic active 
necesare și, în același timp, ține cont de schimbarea 
perioadelor de activitate și de odihnă.

Complexul de dimineață: vitamina C, maltodextrină din cartofi, licopină, 
extract de eleuterococc, extract de ceai verde, beta-caroten, vitamină E, 
acid para-aminobenzoic, nicotinamidă, coenzimă Q 10, extract  de scoarță 
de pin, acid pantotenic, vitamina D3, vitamina B6, vitamina B12, vitamina 
B2, vitamina B1, vitamina A, acid folic, biotină, vitamina K1, coloranți: 
dioxid de titan (E171), E110.  
Complex de seară: extract de valeriană, extract de coada calului 
(Equisetum arvense), extract de Scutellaria (Scutellaria baicalensis Georgi), 
molibdat de sodiu, pulbere din cornul de cerb, citrat de zinc, seleniu, sulfat 
de fier, picolinat de crom, sulfat de cupru, sulfat de mangan, iodură de 
potasiu, coloranți: dioxid de titan (E171), ingidotină (E132).

60 de capsule 500048
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ADAPTOVIT
Complex tonifiant 
Acest supliment alimentar influențează mecanismele de adaptare ale 
organismului uman. Extractele de leuzea, ginseng și eleuterococc ajută la 
îndepărtarea oboselii, contribuie la refacerea rezervelor energetice după 
efort și stres.

Compoziție: extract din sâmburi de magnolie din China, 
extract din rădăcină de ginseng, extract din rădăcină de 
eleuterococc, extract din rădăcină și rizom de Rhodiola 
rosea, extract din rădăcină de Leuzea, apa distilată, benzoat 
de sodiu (E211), alcool etilic.

10 ml 
500094

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Formula pe bază de alge marine cu un conținut ridicat de iod – Laminaria 
japonică și alge marine brune (Fucus veisulosus). În plus, produsul este 
îmbogățit cu seleniu, care ajută la menținerea funcționării normale a 
sistemului imunitar, și cu extracte de Rhodiola rosea și Astragalus.

Compoziție: Laminaria japonică, pulbere din rădăcini de 
Rhodiola rosea, extract din frunze de Fucus, extract de 
Astragalus, drojdie îmbogățită cu seleniu.

60 de capsule 
500089

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Produsul este îmbogățit cu compuși organici de seleniu – un mineral 
foarte important pentru menținerea stării normale a părului și unghiilor, 
pentru funcționarea sistemului imunitar și a glandei tiroide. Seleniul, 
vitaminele C și E ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ. Vitamina 
C ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar. 

Compoziție: extract de usturoi, extract de acerola, 
drojdie inactivată cu conținut de seleniu sub formă de 
selenometionină, extract din fructe de măceșe, DL-alfa-
tocoferol acetat, extract de Scutellaria baicalensis Georgi, 
extract de Pinus pinea.

60 de capsule 
500031

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-CAROTENE  
IN SEA BUCKTHORN OIL
Produsul conține ulei prețios de cătină, vitamina E și beta-caroten 
natural (care se mai numește provitamină A, fiindcă în organism se 
transformă în vitamina A). Vitamina A ajută la menținerea vederii 
normale și la funcționarea sistemului imunitar. Vitamina E contribuie la 
protejarea celulelor de stresul oxidativ.

Compoziție: ulei de cătină, combinație de tocoferoli, beta-
caroten natural 30% S CaroCareTM.

30 de capsule 
500060
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GĂSIȚI-VĂ PROPRIA SOLUȚIE PENTRU 
TINEREȚE ȘI ENERGIE!

RENAISSANCE TRIPLE SET.  FORMULA 3
Formula 3 Renaissance Triple Set – este un complex de substanțe active 
de origine vegetală și minerală:
 • Microelementele seleniu, cupru și mangan și vitaminele C, E și B2 

contribuie la protejarea celulelor de stres oxidativ;
 • Vitaminele B1 și B6, împreună cu calciu, cupru și mangan contribuie la 

metabolismul normal al energiei;
 • Zincul ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar;
 • Vitaminele B2, B6 și C ajută la îndepărtarea oboselii.

Compoziție: extract din sâmburi de strugure, extract din fructe de merișor, extract de salvie, 
extract de cimbru, extract de sovârv, acid ascorbic, extract de ceai verde, DL-alfa-tocoferol, 
licopină, extract de afine, rutină, BetaTab 20%, extract de Pinus Pinea, citrat de zinc (zinc), 
clorhidrat de tiamină (vitamina B1), riboflavină (vitamina B2), clorhidrat de piridoxină 
(vitamina B6), sulfat de mangan (mangan), retinol, sulfat de cupru (cupru), iodură de potasiu 
(iod), selenit de sodiu (seleniu), picolinat de crom (crom), maltodextrină.

120 de capsule 
500113

ENERGIE ȘI TONUS
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SYNCHROVITALS II
Extractele din plante 
valoroase vă dăruiesc tonus 
și energie în timpul zilei și 
vă liniștesc seara. Produsul 
conține vitamina C care 
susține activitatea normală a 
sistemului nervos.  

Compoziție (formulă pentru 
dimineață): Fosfatidilserina (soia), 
extract de Ginkgo biloba, extract de 
gotu kola (Centella Asiatica), extract 
de ginseng, palmitat de ascorbil.
Compoziție (formulă pentru 
seară): extract de salvie, extract 
de sunătoare , palmitat de ascorbil, 
extract de Scutellaria baicalensis 
Georgi, coloranți: dioxid de titan 
(E171), complexe de cupru ale 
clorofilelor și clorofilinei.

60 de capsule 500071

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III este un 
supliment alimentar format 
din două tipuri de capsule: 
pentru consumul de dimineață 
și de seară. Seleniul contribuie 
la funcționarea normală a 
sistemului imunitar și ajută la 
protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ. Produsul 
este îmbogățit cu tărâțe de 
ovăz bogate în beta-glucan, 
acid alfa-linolenic și licopină. 

Compoziție (capsule pentru 
dimineață): tărâțe de ovăz îmbogățite 
cu glucan, hidroxipropilmetilceluloza, 
acidul R-lipoic.
Compoziție (capsule pentru seară): 
tărâțe de ovăz bogate în glucan, 
hidroxipropilmetilceluloza, drojdie 
inactivată, R-licopină, extract 
din fructe de păducel, amidon 
modificat, amidon din porumb, 
glucoză, ascorbat de sodiu și DL-
alfa-tocoferol, coloranți (dioxid de 
titan – E171; complexe de cupru ale 
clorofilelor și clorofilinei – E141).  

150 de capsule 500072 

SYNCHROVITALS IV
Complexul I conține armu-
rariu – sursa de silimarină, 
care ajută la eliminarea sub-
stanțelor toxice din organism. 
Complexul II conține extracte 
de plante siberiene (inclusiv 
adaptagenul siberian – sună-
toare), care contribuie la nor-
malizarea metabolismului. 

Formula 1 : taurină, extract din 
fructe de armurariu, celuloză, 
extract de rădăcini de sclipeți 
(Potentilla erecta).
Formula 2: taurină, celuloză, extract 
de iarbă de sunătoare, extract din 
rădăcini de gura lupului (Scutellaria 
baicalensis Georgi), coloranți: dioxid 
de titan (E171), complexe de cupru ale 
clorofilelor și clorofilinei – E141). 

60 de capsule 500130 

SYNCHROVITALS
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SYNCHROVITALS V
Produsul conține ResistAid™ - 
o combinație de arabinogalac-
tane și polifenoli extrași din 
tamarack. Arabinogalactanele 
sunt o sursă de fibre alimen-
tare dietetice solubile, care 
ajută la menținerea stării 
normale a tractului gastroin-
testinal și, prin urmare, au un 
efect benefic asupra sistemu-
lui imunitar. 

Formula 1 (pentru dimineață): 
arabinogalactan obținut din 
tamarack (Larix laricina), extract 
din rădăcini de ginseng, extract din 
frunze de pătlagină.
Formula 2 (pentru seară): 
arabinogalactan obținut din tamarack 
(Larix laricina) extract din frunze de 
salvie, extract din flori de mușețel, 
extract de cimbru, coloranți: dioxid 
de titan (E171), complexe de cupru ale 
clorofilelor și clorofilinei – E141). 

60 de capsule 500073 

SYNCHROVITALS VI
Produsul conține o combinație 
de două componente bine 
cunoscute: clorhidrat de 
glucozamină și sulfat de 
condroitină. Efectul lor este 
intensificat de extractele 
din scoarță de salcie albă, 
crețușcă și măceș. Vitamina C 
din compoziție ajută la 
formarea colagenului necesar 
la funcționarea normală a 
cartilajelor. 

Formula 1 (pentru dimineață): 
clorhidrat de glucozamină (derivat 
din crustacee), extract din scoarță 
de salcie (Salix alba), sulfat de 
condroitină.
Formula 2 (pentru seară): 
clorhidrat de glucozamină (derivat 
din crustacee), extract de crețușcă 
(Filipendula ulmaria L), sulfat de 
condroitină, extract din fructe de 
măceș, coloranți: dioxid de titan 
(E171), complexe de cupru ale 
clorofilelor și clorofilinei – E141). 

60 de capsule 500065 

SYNCHROVITALS VII
Produsul este destinat 
celor care petrec mult timp 
la calculator sau cu alte 
dispozitive electronice. 
Complexul conține un 
spectru larg de pigmenți – 
filtre pentru ochi: luteină, 
zeaxantină și beta-caroten. În 
plus, produsul este îmbogățit 
cu antociani naturali și 
vitamina A, care contribuie la 
menținerea vederii normale. 

Compoziție (formula 1): extracte din 
flori de hibiscus bogate in antociani, 
extract din fructe de afin bogate 
in antociani, extract din fructe de 
aronia bogate in antociani.
Compoziție (formula 2): Extract de 
acerola, extract de măceșe, extract 
de crăițe bogat în luteină (Tagetes 
erecta), beta-caroten, palmitat de 
ascorbil, zeaxantină.

60 de capsule 500050 
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ADAPTOVIT
Complex tonifiant
Acest supliment alimentar influențează mecanismele de adaptare ale 
organismului uman. Extractele de leuzea, ginseng și eleuterococc ajută la 
îndepărtarea oboselii, contribuie la refacerea rezervelor energetice după 
efort și stres.

Compoziție: extract din sâmburi de magnolie din China, 
extract din rădăcină de ginseng, extract din rădăcină de 
eleuterococc, extract din rădăcină și rizom de Rhodiola 
rosea, extract din rădăcină de Leuzea, apa distilată, benzoat 
de sodiu (E211), alcool etilic.

10 ml 
500094

SYNCHROVITALS IV
Complexul I conține armurariu – sursa de silimarina, care ajută la 
eliminarea substanțelor toxice din organism. Complexul II conține 
extracte din plante siberiene (inclusiv adaptagenul siberian – sunătoare) 
care contribuie la normalizarea metabolismului.

Formula 1: taurină, extract din fructe de armurariu, 
celuloză, extract de rădăcini de sclipeți (Potentilla erecta).
Formula 2: taurină, celuloză, extract de iarbă de sunătoare, 
extract din rădăcini de gura lupului (Scutellaria baicalensis 
Georgi), coloranți: dioxid de titan (E171), complexe de cupru 
ale clorofilelor și clorofilinei – E141). 

60 de capsule 
500130

AMINAJ EM 
Iarba vieții
Ceaiul din plante Aminaj Em a fost creat pe baza rețetelor tradiționale 
buriate, care combină sunătoarea cu fructele de măceșe și rădăcina de 
păpădie. Tradusă din limba buriată, denumirea produsului înseamnă 
„iarba vieții” –  în acest fel buriații denumesc sunătoarea. 

Compoziție: iarbă de sunătoare, mătase de porumb, flori 
de mușețel, frunze de mentă piperată, rădăcini de păpădie, 
iarbă de troscot, flori de  Helichrýsum arenárium, fructe de 
măceșe, flori de vetrice.

30 de plicuri 
500021 

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Produsul este îmbogățit cu compuși organici de seleniu – un mineral 
foarte important pentru menținerea stării normale a părului și unghiilor, 
pentru funcționarea sistemului imunitar și a glandei tiroide. Seleniul, 
vitaminele C și E ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ. Vitamina 
C ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar. 

Compoziție: extract de usturoi, extract de acerola, 
drojdie inactivată cu conținut de seleniu sub formă de 
selenometionină, extract din fructe de măceșe, DL-alfa-
tocoferol acetat, extract de Scutellaria baicalensis Georgi, 
extract de Pinus pinea.

60 de capsule 
500031
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SOLUȚIE NATURALĂ  
DE DETOXIFIERE

AJUTAȚI ORGANISMUL DVS. SĂ ELIMINE 
TOXINE ȘI PRODUȘI AI METABOLISMULUI, 
MAI ALES DUPĂ CONSUMUL BĂUTURILOR 

ALCOOLICE SAU AL MÂNCĂRURILOR ÎN EXCES

LYMPHOSAN L VITALITY
Acest produs vegetal cu pectină conține multe fibre alimentare care joacă 
un rol deosebit de important pentru funcționarea normală a sistemului 
digestiv. Pectina reprezintă o categorie de fibre alimentare care ajută 
la menținerea nivelului normal de colesterol în sânge. Produsul conține 
extract din fructe de armurariu, cunoscut și folosit în întreaga lume, 
extracte prețioase de mentă, mușețel, cimbru, sunătoare și Aloe Vera. 

Compoziție: pectină, gumă de guar, extract de mentă, 
pulbere de topinambur, extract din flori de mușețel, extract 
de cimbru, fructe de armurariu, extract de sunătoare, 
extract de Aloe Vera.

90 g 
500042
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TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL  
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Complexul este bogat în acizi omega-3 sub forma de concentrat de 
esteri etilici ai acizilor grași. Sursa naturală de acizi – ulei de semințe de 
in. Acizii grași omega-3 – (eicosapentaenoic (EPA) si docosahexaenoic 
(DHA)) reprezintă o componentă importantă a unei diete sănătoase. 
Produsul este îmbogățit cu vitamina E.

Compoziție: ester etilic al acidului gras compus din ulei de 
pește, gelatină, ulei de in, acetat de DL-alfa-tocoferol, agenți 
antioxidanți: ascorbil palmitat, extracte cu un conținut 
ridicat de tocoferol, extract de rozmarin.

30 de capsule 
500062

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Un complex cu concentrația mare de pigmenți, filtre de lumină naturale – 
luteină și zeaxantină – pentru cei care petrec mult timp la calculator sau 
lucrând cu alte dispozitive electronice. În plus, produsul este îmbogățit cu 
ulei de cătină siberiană și vitamina E care ajută la protejarea celulelor de 
stresul oxidativ.

Compoziție: ulei de cătină, extract de crăițe bogat în 
luteină, zeaxantină, vitamină E.

30 de capsule 
500102

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS 
Produsul conține zinc și cupru  în forma organică și vitamina C naturală. 
Zincul contribuie la metabolismul normal al carbohidraților și al 
macroelementelor, ajută la menținerea stării normale a oaselor, părului, 
unghiilor și a pielii. Cuprul sprijină sistemul imunitar, protejând celulele 
de stres oxidativ. 

Compoziție: extract din fructe de acerola, extract din iarbă de 
Echinacea, extract din rădăcini de brusture, extract din fructe 
de măceșe, lactat de zinc, citrat de zinc, citrat de cupru. 

60 de capsule 
500040 

SYNCHROVITALS VII 
Produsul este destinat celor care petrec mult timp la calculator sau 
cu alte dispozitive electronice. Complexul conține un spectru larg de 
pigmenți – filtre pentru ochi: luteină, zeaxantină și beta-caroten. În 
plus, produsul este îmbogățit cu antociani naturali și vitamina A, care 
contribuie la menținerea vederii normale.

Compoziție (formula 1): extracte din flori de hibiscus 
bogate in antociani, extract din fructe de afin bogate in 
antociani, extract din fructe de aronia bogate in antociani.
Compoziție (formula 2): Extract de acerola, extract de 
măceșe, extract de crăițe bogat în luteină (Tagetes erecta), 
beta-caroten, palmitat de ascorbil, zeaxantină.

60 de capsule 
500050
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MENȚINEREA VEDERII

ALEGEȚI O COMBINAȚIE DE PRODUSE 
PENTRU MENȚINEREA VEDERII

RENAISSANCE TRIPLE SET.  FORMULA 3
Formula 3 Renaissance Triple Set – este un complex de substanțe active 
de origine vegetală și minerală. Vitaminele și microelementele ajută 
la protejarea celulelor de stresul oxidativ, contribuie la funcționarea 
normală a sistemului imunitar și îndepărtează oboseala.

Compoziție: extract din sâmburi de strugure, extract din fructe de merișor, extract de salvie, 
extract de cimbru, extract de sovârv, acid ascorbic, extract de ceai verde, DL-alfa-tocoferol, 
licopină, extract de afine, rutină, BetaTab 20%, extract de Pinus Pinea, citrat de zinc (zinc), 
clorhidrat de tiamină (vitamina B1), riboflavină (vitamina B2), clorhidrat de piridoxină 
(vitamina B6), sulfat de mangan (mangan), retinol, sulfat de cupru (cupru), iodură de potasiu 
(iod), selenit de sodiu (seleniu), picolinat de crom (crom), maltodextrină.

180 de capsule 
500113 
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ELEMVITALS

ELEMVITALS. ZINC  
WITH SIBERIAN HERBS
Produsul conține zinc și 
cupru  în forma organică și 
vitamina C naturală. Zincul 
contribuie la metabolismul 
normal al carbohidraților și 
al macroelementelor, ajută la 
menținerea stării normale a 
oaselor, părului, unghiilor și a 
pielii. Cuprul sprijină sistemul 
imunitar și protejează celulele 
de stres oxidativ. 

Compoziție: extract din fructe 
de acerola, extract din iarbă de 
Echinacea, extract din rădăcini 
de brusture, extract din fructe de 
măceșe, lactat de zinc, citrat de zinc, 
citrat de cupru. 

60 de capsule  500040

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Calciu, zinc, mangan și vita-
mina D sunt esențiale pentru 
menținerea structurii osoase 
normale. Calciul contribuie 
la funcționarea normală 
a mușchilor și joacă un rol 
important în diviziunea celu-
lară. Vitamina B6 contribuie 
la normalizarea funcțiilor 
sistemului imunitar. Vitamina 
C ajută la sinteza de colagen, 
iar vitamina D este necesară 
la asimilarea calciului și a 
fosforului.

Compoziție: carbonat de calciu, 
hidroxiapatita de calciu, citrat de 
calciu, extract de soia, extract de 
equisetum, acid ascorbic, DL-alfa-
colecalciferol, clorhidrat de piridoxină 
citrat de zinc, sulfat de mangan.

60 de capsule  500054 

ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
Produsul conține compuși 
organici de fier care ajută 
la normalizarea procesului 
de transfer de oxigen în 
interiorul corpului. Vitamina 
C facilitează asimilarea 
fierului, în  timp ce riboflavina, 
vitamina B6, niacina ajută la 
menținerea unui metabolism 
energetic normal. Produsul 
este îmbogățit cu extracte 
din rădăcină de brusture și 
eleuterococc.

Compoziție: extract din rădăcină de 
brusture, extract de eleuterococc, 
acid ascorbic L (vitamina C), 
fumarat de fier, mononitrat de 
tiamină, riboflavină, clorhidrat de 
piridoxina, nicotinamidă, acid folic, 
maltodextrină, pulbere de coarne de 
cerb (Cervus elaphus).

60 de capsule 500039 
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Minerale sub forme ușor de asimilat.
Doze zilnice optime.

Proporții eficiente ale componentelor.

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Magneziul joaca un rol 
important la menținerea unei 
stări normale a sistemului 
nervos și a mușchilor, ajută 
la reducerea oboselii și a 
extenuării. Produsul conține 
suplimentar extracte din 
plante de valeriană, gura 
lupului și fructe de păducel, 
în forma cea mai adaptată 
pentru organism.

Compoziție: citrat de magneziu, 
extract de valeriană, extract de gura 
lupului (Scutellaria baicalensis 
Georgi), extract din fructe de păducel. 

60 de capsule  500038 

ELEMVITALS. SELENIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Produsul este îmbogățit 
cu compuși organici de 
seleniu – un mineral foarte 
important pentru menținerea 
stării normale a părului și 
unghiilor, pentru funcționarea 
sistemului imunitar și a 
glandei tiroide. Seleniul, 
vitaminele C și E ajută la 
protejarea celulelor de stresul 
oxidativ. Vitamina C ajută 
la funcționarea normală a 
sistemului imunitar.

Compoziție: extract de usturoi, 
extract de acerola, drojdie inactivată 
cu conținut de seleniu sub formă de 
selenometionină, extract din fructe 
de măceșe, DL-alfa-tocoferol acetat, 
extract de Scutellaria baicalensis 
Georgi, extract de Pinus pinea. 

60 de capsule  500031 

ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
Formula pe bază de alge 
marine cu un conținut ridicat 
de iod – Laminaria japonică 
și alge marine brune (Fucus 
veisulosus). În plus, produsul 
este îmbogățit cu seleniu, 
care ajută la menținerea 
funcționării normale a 
sistemului imunitar, și cu 
extracte de Rhodiola rosea și 
Astragalus.

Compoziție: Laminaria japonică, 
pulbere din rădăcini de Rhodiola 
rosea, extract din frunze de Fucus, 
extract de Astragalus, drojdie 
îmbogățită cu seleniu.

60 de capsule  500089 
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ELBIFID 
Un complex de lacto și bifidobacterii apropiat la maxim ca și compoziție 
de flora naturală a organismului uman. Capacitatea vitală a bacteriilor 
benefice este garantată prin intermediul tehnologiei speciale de 
microcapsulare CellBiotech. Capsulele din celuloză DR-caps asigură o 
protecție ideală a bacteriilor împotriva acțiunii agresive a sucului gastric.

Compoziție: pectină din mere, concentrat de lactobacterii, 
concentrat de bifidobacterii.

15 de capsule 
500107 

LYMPHOSAN PURE LIFE
Acest produs vegetal cu pectină conține multe fibre alimentare care joacă 
un rol deosebit de important pentru funcționarea normală a sistemului 
digestiv. Pectina reprezintă o categorie de fibre alimentare care ajută 
la menținerea nivelului normal de colesterol în sânge. Produsul este 
îmbogățit cu extract de fenicul, rădăcină de brusture și frunze de măslin.

Compoziție: pectină, gumă de guar, pulbere de topinambur, 
extract de fenicul, extract de rădăcină de brusture, extract 
de frunze de oliv uscat, extract de Martynia, extract de 
Scutellaria baicalensis, extract de eleuterococc, extract de 
măceșe, extract de equisetum, extract de Echinacea, extract 
de Aloe Vera. 

90 g 
500030

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
Produsul conține zinc și cuprul  sub formă organică și vitamina C 
naturală. Zincul contribuie la metabolismul normal al carbohidraților și al 
macroelementelor, ajută la menținerea stării normale a oaselor, părului, 
unghiilor și a pielii. Cuprul sprijină sistemul imunitar și protejează celulele 
de stres oxidativ.  

Compoziție: extract din fructe de acerola, extract din iarbă de 
Echinacea, extract din rădăcini de brusture, extract din fructe 
de măceșe, lactat de zinc, citrat de zinc, citrat de cupru. 

60 de capsule 
500040 

SYNCHROVITALS V
Produsul conține ResistAid™ – o combinație de arabinogalactane și 
polifenoli extrași din tamarack. Arabinogalactanele sunt o sursă de fibre 
alimentare dietetice solubile, care ajută la menținerea stării normale 
a tractului gastrointestinal și, prin urmare, au un efect benefic asupra 
sistemului imunitar.

Formula 1 (formula de dimineață): arabinogalactan 
obținut din tamarack (Larix laricina), extract din rădăcini de 
ginseng, extract din frunze de pătlagină.
Formula 2 (formula de seară): arabinogalactan obținut din 
tamarack (Larix laricina) extract din frunze de salvie, extract 
din flori de mușețel, extract de cimbru, coloranți: dioxid de titan 
(E171), complexe de cupru ale clorofilelor și clorofilinei – E141). 

60 de capsule 
500073
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SPRIJINUL SISTEMULUI 
IMUNITAR

SIBERIAN PROPOLIS SILVER 
Elixir de argint (Protecție)
Propolisul este unul dintre cele mai eficiente substanțe pentru comba-
terea diferiților factori agresivi. Elixirul de argint are o concentrație mai 
mare de propolis sub formă de emulsie naturală ușor digerabilă. Produsul 
este îmbogățit cu plante medicinale și fructe de pădure siberiene.

Compoziție: propolis, miere, extract din iarbă de Echinacea, extract din fructe de cătină, 
extract din iarbă tânără de Pentaphylloides fruticosa, extract din rădăcini de angelică, extract 
din fructe de măceșe, extract din iarbă de cimbru, extract din flori de galbenele, extract din 
fructe de merișor, extract din frunze de coacăze, apă, etanol.

150 ml  
400243

TOT CE TREBUIE PENTRU 
ÎNTĂRIREA SISTEMULUI IMUNITAR
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RĂDĂCINA DE AUR 
Rhodiola rosea
Rhodiola rosea, sau rădăcina de aur, este cea mai tipică plantă-
adaptogen din Siberia. Spre deosebire de rădăcina de maral și 
eleuterococc, rădăcina de aur crește în munții din zona nordică 
a Siberiei, la altitudini de 900-1500 m. Din cauza condițiilor 
climatice aspre această plantă a căpătat o rezistență deosebită 
și poate supraviețui la temperaturi de până la -60 °С!

GINSENGUL SIBERIAN
Eleutherococcus senticosus
I. Brehman – un savant faimos din Siberia – a căutat ani 
îndelungați o plantă cu efect stimulator, care ar fi capabilă să 
înlocuiască ginsengul roșu, adică să crească rezistența la stres 
fără efecte adverse. Acești ani de cercetări nu au trecut în 
zadar: Brehman a descoperit proprietăți necesare în rădăcina 
de eleuterococc, care apoi a fost denumit ginsengul siberian. 

ARALIA
Aralia mandshurica
Oamenii din Siberia folosesc de mult timp ceai și tinctură de 
scoarță, rădăcini și flori de aralia pentru îndepărtarea durerii 
de cap, pentru tratarea slăbiciunii fizice și asteniei sexuale. Ca 
și ginsengul siberian și rădăcina de aur, aralia este una dintre 
cele mai cunoscute plante adaptogene din Siberia.

RĂDĂCINA DE MARAL
Leuzea carthamoides
Rădăcina de maral este una dintre plantele preferate ale  
cerbilor marali (Cervus elaphus) – cerbi siberieni din munții 
Altai. Localnicii au observat că cerbilor le place foarte mult 
această rădăcină, și au denumit-o „rădăcină de maral”. Această 
plantă este un adaptogen foarte puternic fiind cunoscută 
pentru conținutul de ecdysterone – un anabolizant natural. 

LARICILE SIBERIAN
Larix sibirica
Ramurile tinere de larice conțin un antioxidant unic – 
digidroquercetin. Este asemănător cu un alt antioxidant 
faimos - quercetin, însă datorita unor diferențe de structura 
chimică, digidroquercetinul este un antioxidant mai activ. 

LEURDA
Alium ursinum
Tradusă din limba latină, denumirea acestei plante mici 
înseamnă „ceapa urșilor”. Și într-adevăr, urșii mănâncă cu 
plăcere bulbii de leurdă cu miros asemănător celui de usturoi. 
Oamenii din Siberia știu că ceapa ursului este bogată în 
vitamine și o usucă sau o marinează pentru iarnă. 

LUMEA PLANTELOR SIBERIENE
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CHAGA
Inonotus obliquus
Ciuperca chaga se găsește frecvent pe trunchii de mesteceni 
bătrâni. Aici crește de ani de zile, ajungând câteodată la 1 
metru în diametru. Șamanii din Siberia credeau că această 
ciupercă acumulează energia sfântă a Pământului, de aceea 
o foloseau pentru a întări corpul și mintea. Șamanii spuneau 
că atunci când culegi chaga, trebuie să ai mare grijă să nu te 
afecteze energia neînchipuit de puternică care se eliberează. 

ANGELICA SIBERIANĂ
Angelica archangelica
Tulpina acestei plante poate să ajungă la 1.8 înălțime, 
iar florile ei cu aromă puternică formează o umbrelă cu 
diametru de 1 m. Dimensiunile sale impresionante o fac 
pe angelică una dintre cele mai mari plante ierboase din 
Siberia. Localnicii beau cu plăcere sucul dulce și aromat 
care se acumulează în tulpina ei tubulară. 

CĂTINA SIBERIANĂ
Hippophae rhamnoides
Poate că nu doar în Siberia, ci și pe întreaga planetă nu veți 
găsi o altă sursă atât de abundentă de beta-caroten bio 
asimilabil. Spre deosebire de alte plante, în fructele de cătină, 
beta-carotenul se dizolvă în ulei și sub această formă se 
asimilează complet în organism. 

BADAN
Bergenia crassifolia
Această plantă se mai numește „ceaiul siberian”, are frunze 
foarte tari și groase, rezistente la cel mai sever ger. Primăvara 
și toamna, frunzele badanului fermentează în mod natural 
devenind uscate și închise la culoare. Tocmai din aceste frunze 
localnicii pregătesc o băutură aromată și tonifiantă. 

CEDRUL SIBERIAN
Pinus sibirica
Cedrul este unul dintre cei mai înalți copaci din pădurile 
Siberiei. Poate să ajungă la 45 de metri înălțime și 2 metri 
în diametru. Cedrul siberian este un simbol al longevității – 
durata sa de viață este de 500-700 de ani. Nucile de cedru 
reprezintă o parte importantă a alimentației localnicilor 
siberieni.

Plante, ciuperci, mirodenii și fructe de pădure din 
Siberia pe care le folosim în produsele noastre
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FITNESS CATALYST — CHROMLIPAZA
Acest complex vegetal pe bază de crom organic contribuie la 
metabolismul normal de microelemente. Cromul ajută la menținerea 
nivelului normal de zahar în sânge și, prin urmare, crește eficiența 
antrenamentului. 

Compoziție: extract de momordică, extract de ceai verde, 
extract de eleuterococc, picolinat de crom, gelatină.

60 de capsule 
500004

NATURAL INULIN CONCENTRATE
Concentratul natural de inulină reprezintă complexul cel mai activ, 
dintre componentele topinamburului – o plantă cu adevărat minunată. 
Topinamburul a fost apreciat după ce în tuberculul său a fost descoperită 
inulina. Această substanță ajută la normalizarea metabolismului glucidic 
și lipidic, precum și la menținerea microflorei intestinale. 

Compoziție: pulbere din topinambur.
110 g 
400468

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Formula pe bază de alge marine cu un conținut ridicat de iod – Laminaria 
japonică și alge marine brune (Fucus veisulosus). În plus, produsul este 
îmbogățit cu seleniu, care ajută la menținerea funcționării normale a 
sistemului imunitar, și cu extracte de Rhodiola rosea și Astragalus.

Compoziție: Laminaria japonică, pulbere din rădăcini de 
Rhodiola rosea, extract din frunze de Fucus, extract de 
Astragalus, drojdie îmbogățită cu seleniu.

60 de capsule 
500089

FITNESS CATALYST — ACTIFIBER
Acest complex bogat în pectine de origine vegetală naturală menține 
mai multe funcții vitale. În special, s-a dovedit că un consum de pectine 
(6 g pe zi) ajută la menținerea nivelului normal de colesterol în sânge.

Compoziție: amestec de pectine, gumă de guar, laminaria, 
rădăcini de brusture, rădăcini de nalbă, colorant: dioxid 
de titan (E171). 

120 de capsule 
500008
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CONTROLUL GREUTĂȚII 
CORPORALE

LYMPHOSAN PURE LIFE
Acest produs vegetal cu pectină conține multe fibre alimentare care joacă 
un rol deosebit de important pentru funcționarea normală a sistemului 
digestiv. Pectina reprezintă o categorie de fibre alimentare care ajută 
la menținerea nivelului normal de colesterol în sânge. Produsul este 
îmbogățit cu extract de fenicul, rădăcină de brusture și frunze de măslin.

Compoziție: pectină, gumă de guar, pulbere de topinambur, extract de fenicul, extract de 
rădăcină de brusture, extract de frunze de măslin uscat, extract de Martynia, extract de 
Scutellaria baicalensis, extract de eleuterococc, extract de măceșe, extract de equisetum, 
extract de Echinacea, extract de Aloe Vera.

90 g 
500030

ALEGEȚI-VĂ ANTRENAMENTUL 
POTRIVIT ȘI UN COMPLEX DE 

SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU A FI 
ÎNTOTDEAUNA ÎN FORMĂ PERFECTĂ!
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FITNESS CATALYST 
PERFECȚIONAREA 
FORMEI FIZICE 
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FITNESS CATALYST —  ACTIFIBER
Acest complex bogat în pectine de origine 
vegetală naturală menține mai multe funcții 
vitale. În special, s-a dovedit că un consum de 
pectine (6 g pe zi) ajută la menținerea nivelului 
normal de colesterol în sânge.

Compoziție: amestec de pectine, gumă de guar, laminaria, 
rădăcini de brusture, rădăcini de nalbă, colorant: dioxid 
de titan (E171). 

120 de capsule 500008

FITNESS CATALYST — CHROMLIPAZA
Acest complex vegetal pe bază de crom 
organic contribuie la metabolismul normal de 
microelemente. Cromul ajută la menținerea 
nivelului normal de zahar în sânge și, prin 
urmare, crește eficiența antrenamentului. 

Compoziție: extract de momordică, extract de ceai verde, 
extract de eleuterococc, picolinat de crom, gelatină.

60 de capsule 500004

FITNESS CATALYST — CARNITRIN
Carnitrin este o alegere perfectă pentru 
persoanele care practică sport sau fitness 
în mod serios. L-carnitina, extractul de 
eleuterococc și ceai verde ajută la menținerea 
metabolismului energetic optim. Vitamina C 
contribuie la funcționarea normală a sistemului 
imunitar în timpul și după antrenament. 

Compoziție: L-carnitină, extract de ceai verde, acid 
ascorbic, extract de eleuterococc, gelatină. 

60 de capsule 
500009
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ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
Calciu, zinc, mangan și vitamina D sunt esențiale pentru menținerea 
structurii osoase normale. Calciul contribuie la funcționarea normală 
a mușchilor și joacă un rol important în diviziunea celulară. Vitamina 
B6 contribuie la normalizarea funcțiilor sistemului imunitar. Vitamina 
C ajută la sinteza de colagen, iar vitamina D este necesară la asimilarea 
calciului și a fosforului.

Compoziție: carbonat de calciu, hidroxiapatita de calciu, 
citrat de calciu, extract de soia, extract de equisetum, acid 
ascorbic, DL-alfa-colecalciferol, clorhidrat de piridoxină 
citrat de zinc, sulfat de mangan.

60 de capsule 
500054

UYAN NOMO
Loțiune pentru corp cu condroitină și sulf organic
Loțiunea conține un amestec bogat de uleiuri esențiale, extracte din 
plante și substanțe naturale regenerante. Sulful organic și condroitina 
accelerează procesele metabolice la nivelul pielii, iar extractele din plante 
și uleiurile esențiale calmează pielea, oferind senzația de confort.

Componente active: oleorășini de brad, condroitină, sulf 
organic, extracte de tătănească și cinci-degete, papaină, 
complex de uleiuri esențiale (eucalipt, brad, rozmarin, 
arbore de tămâie, cuișoare). 

100 ml 
402579

UJAN NOMO  
Arcul flexibil
Ceaiul de plante Ujan Nomo a fost creat pentru menținerea funcționării 
normale a articulațiilor, iar denumirea lui în limba buriată înseamnă 
„arcul flexibil”.

Compoziție: frunze de coacăze negre, iarbă de crețușcă, 
rădăcini de păpădie, fructe de măceșe, frunze de merișor, 
rădăcini de lemn dulce, iarbă de equisetum.

30 de plicuri 
500025

LYMPHOSAN JOINT COMFORT
Acest supliment alimentar conține pectină – un adsorbant vegetal 
și o sursă de fibre alimentare – și colagen hidrolizat. Colagenul este 
o proteină structurală, care se regăsește, în mod preponderent, 
în țesuturile conjunctive și cartilaje. Este cuprins în compoziția 
suplimentului sub forma hidrolizată – în acest fel se asimilează mai bine 
în corp. Extractul de măceșe conține vitamina C naturală, care ajută la 
sinteza colagenului – un element esențial pentru funcționarea normală a 
cartilajelor.  

Compoziție: colagen hidrolizat (vită), pectină, gumă de 
guar, extract de măceșe, extract din scoarță de sălcie.

90 g 
500019
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ARTICULAȚII FLEXIBILE

SYNCHROVITALS VI
Produsul conține o combinație de două componente bine cunoscute: 
clorhidrat de glucozamină și sulfat de condroitină. Efectul lor este 
intensificat de extractele din scoarță de salcie albă, crețușcă și măceș. 
Vitamina C din compoziție ajută la formarea colagenului pentru 
funcționarea normală a cartilajelor. 

Formula 1 (pentru dimineață): clorhidrat de glucozamină (derivat din crustacee), extract din 
scoarță de salcie (Salix alba), sulfat de condroitină.
Formula 2 (pentru seară): clorhidrat de glucozamină (derivat din crustacee), extract de 
crețușcă (Filipendula ulmaria L), sulfat de condroitină, extract din fructe de măceș, coloranți: 
dioxid de titan (E171), complexe de cupru ale clorofilelor și clorofilinei – E141).  

60 de capsule 
500065

NU ESTE NEVOIE SĂ ACCEPTAȚI 
LIMITE! AVEM TOT CE TREBUIE PENTRU 

LIBERTATEA MIȘCĂRILOR DVS.!

45



Pastă de dinți
PROPOLIS SIBERIAN
Protecție naturală
Pasta de dinți naturală 
„Propolisul siberian” conține o 
emulsie naturală de propolis, 
uleiuri esențiale și extracte din 
plante valoroase din Siberia.

75 ml 403380 

Pastă de dinți
CĂTINA SIBERIANĂ
Îngrijire zilnică și  
reducerea de sensibilitate 
dentare
Pasta de dinți „Cătina 
siberiană” este un produs 
natural pentru îngrijirea zilnică 
chiar și a celor mai sensibili 
dinți și gingii. Uleiul și sucul de 
cătină din compoziția acestei 
paste au efect antioxidant.

75 ml  403024 

46



Nu conține fluor, 
lauril sulfați, PEG, 
parabeni, substanțe 
abrazive dure, sub-
stanțe antiseptice, 
arome și coloranți 
sintetici. Nu a fost 
testat pe animale. 

Pastă de dinți
MĂCEȘUL SIBERIAN
Regenerare și revitalizare
Pasta de dinți naturală 
„Măceșul siberian” conține 
minerale din argilă roșie, uleiuri 
esențiale și extracte din plante 
valoroase: măceș, ienupăr, 
salvie, cătină și mușețel. 

75 ml  403379

APA DE GURĂ CU EFECT 
ÎNVIORĂTOR
Îngrijirea zilnică a cavității 
bucale a devenit și mai 
eficientă! „Colecția siberiană 
de balsamuri” oferă o formulă 
nouă de respirație proaspătă. 
Extractele de larice siberian 
și mentă, salvie, lemn dulce, 
troscot și gura lupului au 
proprietăți profilactice, 
asigură igiena cavității bucale 
și împrospătează respirația.  

Substanțe active: clorofilipt (extract 
din frunze de eucalipt), extract de 
larice siberian, ulei de eucalipt, mentă, 
salvie, lemn dulce, troscot, gura lupului, 
mușețel, ulei din arbore de ceai. 

250 ml  401915
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CELE MAI 
PUTERNICE PLANTE 
DIN INIMA SIBERIEI
COLECȚIA DE BALSAMURI SIBERIENE.

PRODUSE 
COSMETICE 
ECOLOGICE  
NU CONȚIN SULFAȚI, PARABENI, FTALAȚI, 
ULEIURI MINERALE, COLORANȚI ȘI AROME 
SINTETICE. NU A FOST TESTAT PE ANIMALE. 
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GEL RELAXANT PENTRU PICIOARELE
Acest crio gel ajută la reducerea senzației de oboseală la nivelul 
picioarelor. Produsul răcorește și calmează pielea, iar complexul 
de uleiuri esențiale atenuează rapid senzația de greutate, 
relaxează mușchii, elimină senzația de umflare și disconfort.  

Substanțe active: ulei de susan, extract de castan cal, 
extract de soc negru, ulei esențial de menta, cofeină, ulei 
esențial de cuișoare, trehaloză, ulei esențial de sovârv, ulei 
esențial de eucalipt, ulei esențial de siminoc.

75 ml 
401803

UYAN NOMO
Loțiune pentru corp cu condroitină și sulf organic
Loțiunea conține un amestec bogat de uleiuri esențiale, 
extrase din plante și substanțe naturale regenerante. Sulful 
organic și condroitina accelerează procesele metabolice la 
nivelul pielii, iar extractele din plante și uleiurile esențiale 
calmează pielea, oferind senzația de confort. 

Substanțe active: oleorășini de brad, condroitină, sulf 
organic, extracte de tătăneasă și cinci-degete, papaină, 
complex de uleiuri esențiale (eucalipt, brad, rozmarin, 
arbore de tămâie, cuișoare).

100 ml 
402579

BALSAMURI VEGETALE  
CU EFECT ACTIV

50



BALSAM DE MASAJ ȘI ATOMOTERAPIE CU EFECT  
DE ÎNCĂLZIRE
Balsamul aromaterapeutic a fost creat mai ales pentru stări de oboseală 
fizică sau emoțională. Componentele vegetale active au un efect calmant 
și încălzitor, în timp ce uleiurile esențiale de ghimbir, eucalipt și mentă au 
proprietăți antiseptice, protejând de factorii agresivi de mediu, ceea ce 
este foarte important în timpul primăverii, toamnei și iernii. 

Substanțe active: ulei de ricin, ulei esențial de mentă, 
ulei esențial de eucalipt, camfor, ulei esențial de lavandă, 
ulei esențial de mușcata englezească, ulei de cătină, ulei 
esențial de obligeană, ulei esențial de anason, ulei esențial 
de ghimbir, ulei esențial de sovârv, ulei de semințe de 
floarea soarelui, ulei de frunze de rozmarin.

30 ml 
401800

CREMA TONIFIANTĂ  PENTRU PICIOARELE PERFECTE 
Această cremă naturală  atenuează rapid senzația de picioare grele, 
oferind un sentiment de confort și de lejeritate, hidratând pielea. Uleiul 
esențial de verdeața iernii are efect tonifiant, în timp ce bioflavonidul 
hesperidină acționează benefic asupra microcapilarelor din piele.  

Substanțe active: glicerină, poligliceride din soia 
hidrogenate, ulei de verdeața iernii, mentol.

75 ml 
401804

BALSAM PENTRU CORP
Acest balsam cu aromă fină elimină senzația de disconfort, oboseală 
după munca fizică sau ridicarea greutăților. Datorită spectrului larg de 
extracte folosite și grație uleiului de brad, balsamul are efecte multiple: 
aromaterapeutic, încălzitor, tonifiant. 

Substanțe active: ulei de brad, camfor, ulei esențial de 
eucalipt, oleorășini de pin, extracte de sunătoare, cimbru, 
chaga, scoarță de stejar, bujor, podbal, urzică, hamei, 
badan, Salsola collina, sulfină, sclipet. 

250 ml 
401806

BALSAM DE REGENERARE  
Combinația eficientă de uleiuri vegetale și esențiale cu propolis, polen și 
lăptișor de matcă din Siberia calmează, ajută la regenerarea pielii după 
expunere la soare, vânt, ger și insecte.   

Substanțe active: ulei din semințe de floarea soarelui, ulei de 
ricin, ceară de albine, ulei de măsline, ulei de susan, ulei de 
lavandă, oleorășini de brad, ulei esențial de brad, ulei esențial 
de eucalipt, ulei de lăptișor de matcă, extract de amaranth, 
extract de polen de albine, extract de miere, extract de frunze 
de rozmarin, ulei esențial de sandal, tocoferol.

30 ml 
401802
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ȘAMPON PENTRU TOATE  
TIPURILE DE PĂR
Extractele din plante hrănesc foliculele, 
stimulează creșterea și conferă volum părului 
Dvs. Uleiurile esențiale din compoziție 
hidratează și regenerează firul de păr, 
previn ruperea și despicarea lor. Mușețelul și 
menta ajută la obținerea unui păr mai moale, 
făcându-l strălucitor și ascultător, oferind 
prospețime pe tot parcursul zilei.

Substanțe active: extracte de mușețel și galbenele, ulei de 
tangerină, uleiuri esențiale de ghimbir, anason și tuia.

250 ml  402280 

BALSAM PENTRU TOATE  
TIPURILE DE PĂR
Îngrijiți părul cu balsamul natural pe bază 
de miere, care ajută la regenerarea firului 
de păr, repară suprafața firului și îl face mai 
ușor de pieptănat. Ingredientele active din 
compoziție întăresc firele de păr, le conferă 
o strălucire naturală și volum, ridicându-le în 
zona rădăcinii.

Substanțe active: extracte de ghimbir, ginseng, Ginkgo 
biloba, ulei de tuia și cedrul siberian.

250 ml  402281 

LOȚIUNE TONICĂ PENTRU  
PIELEA CAPULUI
Loțiunea este destinată îngrijirii pielii capului. 
Uleiurile esențiale calmează pielea, iar 
extractele vegetale previn apariția mătreței. 
Complexul de substanțe active are un efect 
benefic asupra foliculelor, întărește și îngroașă 
firele de păr.

Substanțe active: extracte de sunătoare, mușețel, brusture, 
soc negru, hrișcă, Aloe Vera, cafeină.

250 ml 401805
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FITO ȘAMPON  ANTI MĂTREAȚĂ
Această formulă cu L-arginină întărește firul de păr și previne ruperea lui. 
Extractele de sunătoare și obligeană au un efect antiseptic, revigorant, 
tonifiant și întăritor, normalizează funcția glandelor sebacee, conferă 
părului strălucire naturală. 

Substanțe active: L-arginină, ulei esențial de fructe de 
ienupăr, obligeană, sunătoare, urzică. 

250 ml 
401820

BALSAM-CONDIȚIONER PENTRU  PAR USCAT ȘI VOPSIT 
Această gamă de produse conține un complex de elemente nutritive pentru 
hidratarea și hrănirea părului vopsit, regenerează structura stratului 
protector al firelor, afectate sau slăbite în urma expunerii la agenți chimici 
agresivi, uscării și spălării frecvente, expunerii la lumina puternică a soarelui. 
Balsamul face părul mai ușor de pieptănat, previne ruperea firului de 
păr și îi conferă strălucire. Complexul de extracte vegetale ajută la 
menținerea culorii părului, îl face mai puternic și strălucitor. 

Substanțe active: ulei de măceșe, extract de Aloe Vera, 
extract de brusture și mușețel.

250 ml 
401780

ȘAMPON PENTRU PĂR USCAT ȘI VOPSIT 
Curăță delicat părul și pielea capului. Complexul de extracte de brusture, 
mușețel și flori de tei ajută la regenerarea părului, întărindu-i structura. 
Proteinele din amaranth și Aloe Vera hrănesc firele de păr, le fac mai 
rezistente și strălucitoare.

Substanțe active: extracte de brusture, Aloe Vera, extracte 
de mușețel și tei, ulei de tuia.

250 ml 
401837

MASCA PENTRU PĂR USCAT ȘI VOPSIT 
Masca pentru păr cu fosfolipide oferă triplă îngrijire părului vopsit: 
hrănește, hidratează, controlează părul rebel. Aloe Vera și D-pantenolul 
hidratează, repară suprafața firului de păr, cresc elasticitatea părului 
și ajută la reducerea fragilității. Uleiul esențial de coajă de portocală si 
uleiul de Tuia conferă părului strălucire naturală, iar extractul din flori de 
tei ajută la păstrarea culorii.

Substanțe active: ulei de măceșe, extracte de mușețel și 
brusture, Aloe Vera.

200 ml 
401838/402882

Produsele sunt disponibile în două tipuri de ambalaj – tub de 200 ml sau borcan de 200 ml.
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SER ANTI MĂTREAȚĂ
Serul concentrat elimină cauzele mătreței. Extractele de plante și 
uleiurile naturale au un efect antiseptic și tonifiant, elimină senzația de 
mâncărime a pielii, ajută la întărirea firului de păr.

Substanțe active: ulei de manukă, extract de sunătoare, 
ulei esențial de eucalipt.

250 ml 
402814

BALSAM-CONDITIONER  PENTRU CREȘTEREA PĂRULUI
Compoziția activă a produsului – extractele de plante – asigură întărirea 
rădăcinilor și stimulează foliculele de păr. Hrănirea adecvată ajută la 
creșterea părului rezistent, mătăsos și lucios. 
Hidratează părul, îi conferă strălucire naturală. Extractul de brusture 
crește elasticitatea părului și reduce ruperea lui. Uleiurile naturale îi 
conferă un aspect lucios și sănătos.

Substanțe active: extracte de brusture și ghimbir, extract 
de roșcove, uleiuri esențiale de salvie, anason și lavandă.

250 ml 
401823

ȘAMPON PENTRU CREȘTEREA PĂRULUI
Componentul special – hidrolizat de keratina – activează procesul de 
creștere a părului, îl întărește și reduce fragilitatea. D-pantenolul și 
inulina hidratează părul, făcându-l mai flexibil. Vitamina PP, extractele 
de brusture si ghimbir normalizează funcționarea foliculelor de păr și 
stimulează micro circulația la nivelul scalpului. Uleiurile esențiale elimină 
mâncărimile și exfolierea, intensifică strălucirea părului.

Substanțe active: extract de brusture, ulei de salvie, 
extract din rădăcină de ghimbir, ulei de mentă.

250 ml 
401821

MASCA NUTRITIVĂ  PENTRU CREȘTEREA PĂRULUI
Componentele naturale din compoziția măștii contribuie la întărirea părului, 
previn ruperea lui, il hidratează și îl fac mai elastic, oferindu-i un aspect 
lucios și sănătos. Complexul de agenți de hrănire facilitează pieptănarea și 
coafarea. Părul dvs. radiază de frumusețe și strălucire naturală!

Substanțe active: extracte de hibiscus, bujor, mușețel, 
sunătoare, uleiuri esențiale de mentă, nalbă, salvie și anason.

200 ml 
401822/402883

Produsele sunt disponibile în două tipuri de ambalaj – tub de 200 ml sau borcan de 200 ml. 
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BRADUL SIBERIAN
Abies sibirica
Acest conifer înalt este cunoscut pentru rășina sa. Spre 
deosebire de pin și cedru, trunchiul bradului siberian are 
scoarța foarte subțire, moale și netedă, cu o mulțime de noduri 
mici. Oamenii din popoarele indigene siberiene tăiau aceste 
noduri cu un cuțit și apoi colectau rășina pe care o foloseau la 
tratarea rănilor.

IENUPĂRUL SIBERIAN
Juniperus sibirica
De-a lungul secolelor oamenii din Siberia cunoșteau 
proprietățile antibacteriene și antifungice ale ienupărului bogat 
în uleiuri esențiale. De aceea, făceau o infuzie de ramuri tinere 
de ienupăr și o foloseau la spălarea butoaielor în care au fost 
păstrate alimentele pe perioada iernii.

PODBAL
Tussilago farfara
Denumirea populară a acestei plante în limba rusă este destul 
de neobișnuită: „maică și mamă vitregă” – se explică prin 
faptul ca partea superioară a frunzulițelor sale este rece și 
netedă, în timp ce partea inferioară este catifelată și caldă.

MERIȘORUL SIBERIAN
Vaccinium oxycoccus
Merișorul sălbatic siberian conține mai mulți antioxidanți. 
Fructele lui sunt diferite față de „rudele” sale din SUA în ceea 
ce privește structura și aspectul: sunt mai mici și mai groase, 
au o aromă mult mai intensă fiind acre, nu dulci.

ORTHILIA SECUNDA
Orthilia secunda
Numele popular al acestei plante mici perene este „iarba 
femeilor”. Orthilia secunda se folosește în mod tradițional ca 
leac pentru combaterea infertilității la femei.

VERDEAȚA IERNII
Chimáphila umbellata
În mai multe limbi străine această plantă mică este denumită  
„cea care iubește iarna”. Motivul este că această plantă 
verdeața iernii, este una dintre puținele plante ierboase perene 
din pădurile nordice, inclusiv  din pădurile Siberiei.

LUMEA PLANTELOR SIBERIENE

56



ARBORELE DE PLUTĂ DE AMUR
Phellodendron amurense
Asemenea arborelui Ginkgo biloba, arborele de plută de Amur 
este o plantă relictă, adică a existat pe Pământ înainte de 
Era Glaciară. Scoarța acestui arbore este foarte apreciată în 
medicina chineză, fiind folosită în mai multe scopuri.

ZBURĂTOAREA
Chamerion angustifolium
Această plantă este cunoscută și folosită de siberienii de 
mult timp. Frunzele zburătoarei se fermentează ușor, la fel ca 
frunzele ceaiului negru obișnuit, și, de aceea, pot fi folosite ca 
un înlocuitor al ceaiului negru.

ARNICA
Arnica montana
Arnica este una dintre cele mai puternice plante pe planetă. Se 
folosește pentru profilaxia bolilor cardiovasculare. Dar nu este 
ușor de procurat – arnica crește la altitudini înalte, în zonele 
de munte, la înălțimi de până la 2700 m, ceea ce îngreunează 
în mod vizibil procesul de culegere și prelucrare.

INUL SIBERIAN
Linum usitatissimum
Locuitorii Siberiei au folosit, în mod tradițional, inul ca un 
înlocuitor al materialului mai scump – bumbacul. Cu timpul, 
semințele de in au început să fie presate la obținerea uleiului 
pentru consum. Acțiunea benefică a uleiului de in asupra 
sistemului cardiovascular a fost descoperită de oamenii de 
știință doar la sfârșitul sec. XX.

SAUSSUREA PYGMEA
Saussurea pygmea
Această plantă este un autentic băstinaș al munților – se 
poate găsi doar la înălțimi foarte mari, la nivelul ghețarilor. 
Pentru a se proteja de lumina nemiloasă a soarelui, 
Saussurea pygmea și-a dezvoltat o serie de proprietăți: 
tulpinile ei sunt acoperite cu firișoare mici, iar rădăcinile 
sunt încâlcite formând o masă tare sub formă de semisferă 
(localnicii siberieni o denumesc „inelele vrăjitoarei”).

Plante, ciuperci, mirodenii și fructe de pădure din 
Siberia pe care le folosim în produsele noastre
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PENTRU BĂRBAȚI
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BALSAM PENTRU SPĂLAREA FEȚEI
Balsamul cu spuma abundentă este conceput special pentru bărbați. Curăță 
delicat pielea, îndepărtează excesul de sebum și elimina micile imperfecțiuni. 
În câteva minute, pielea devine perfect mată, curată și proaspătă.

Substanțe active: extracte de hamei și angelică, extracte de 
pătlagină și cimbru, uleiuri esențiale de pin, salvie și vetiver.

80 ml  
402145

ȘAMPON-GEL DE DUȘ
Produsul universal 2 in 1 este ideal pentru spălarea zilnică a capului și a 
corpului. Nu irită pielea sensibilă, nu o usucă, se clătește ușor și nu lasă 
senzația de strângere a pielii. Oferă corpului și părului prospețime și 
energie pentru întreaga zi. 

Substanțe active: extracte de ginseng și cimbru, uleiuri 
esențiale de mentă, salvie și bergamot.

200 ml  
402088

BALSAM DUPĂ BĂRBIERIT 
Un produs fin pentru îngrijirea pielii după ras, conține Konjac mannan, un 
element natural de hidratare, bisabolol, complex de inulină, ulei de cedru 
și extracte din plante. Balsamul oferă o îngrijire revigorantă și eficientă, 
conferind pielii un aspect proaspăt și sănătos.

Substanțe active: uleiuri de cedru, alune și fistic, extract 
de ghimber, extracte de rozmarin, salvie și vetiver.

100 ml 
402086

GEL PENTRU BĂRBIERIT 
Formula de gel fină oferă o alunecare ușoară a aparatului de ras, face 
din bărbierit o procedură confortabilă. Ingredientele active ajută la 
înmuierea firelor de păr iar pielea devine fină, fără senzația de piele care 
strânge. Produsul nu provoacă iritații și ajută pielea la menținerea unui 
echilibrul hidric.

Substanțe active: extracte de pătlagină și ciumărea, uleiuri 
esențiale de salvie, mentă, ienupăr, vetiver.

100 ml 
402087
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PEELING CU FRUCTE DE PĂDURE
Peeling natural cu fructe de pădure curăță 
delicat pielea, îndepărtează celulele moarte, 
accelerează procesele de regenerare și ajută 
la reducerea ridurilor fine. Fața devine netedă, 
radiantă, căpătând o culoare uniformă.

Substanțe active: acizi din fructe, suc de zmeură, extracte 
din fructe de pădure siberiene.

80 ml 401777

BALSAM DE PLANTE PENTRU 
SPĂLAREA FETEI
Curăță bine pielea, îndepărtează delicat 
machiajul și murdăria. Nu irită ochi, înmoaie și 
calmează pielea. Potrivit pentru toate tipurile 
de ten, în special pentru tenurile combinate.

Substanțe active: Aloe Vera, granule de Jojoba, extracte 
din fructe de pădure siberiene.

80 ml 401831
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EXFOLIANT PENTRU FAȚĂ
Îndepărtează celulele moarte, curăță profund tenul, corectează micile 
imperfecțiuni. Ajută la deschiderea porilor înfundați, facilitează 
eliminarea toxinelor, îmbunătățește respirația celulară.

Substanțe active: sâmburi de măsline măcinate, cafeină și 
mentol, fructe de călin și merișor.

80 ml 
401835

CREMA DE CURĂȚARE
Îndepărtează delicat murdăria, machiajul și excesul de sebum, menținând 
echilibrul hidrolipidic al pielii. Elimină roșeața, reface tonusul și energia 
tenului. Ideal pentru tenul normal și uscat.

Substanțe active: extracte din albastrele, violete și podbal, 
extract de ovăz, extract de castravete.

100 ml 
401829

TONIC ANTI ÎMBĂTRÂNIRE PENTRU FAȚĂ
Tonicul anti-îmbătrânire cu un complex de aminoacizi și uleiuri hidratează 
pielea și stimulează regenerarea ei. Uleiurile vegetale hrănesc pielea, o 
fac mai fermă și elastică. 

Substanțe active: complex de aminoacizi, unt de shea, 
ulei de piersică, amigdale și cânepă, extract din caprifoi, 
coacăze și măceșe.

250 ml 
401808

SOLUȚIA  DE TONIFIERE PENTRU FAȚĂ
Completează excelent efectul demachiantului și a exfoliantului. 
Extractele de fragi, sorbus, mure, vișine contribuie la creșterea 
respirației celulare, hrănesc pielea cu vitamine și microelemente. 
Mușețelul înmoaie și calmează pielea uscată și sensibilă.

Substanțe active: uree, extract de mușețel, extract de 
fragi, sorbus și mure. 

250 ml 
401830
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MASCA PENTRU 
HIDRATARE CU ULEIURI 
PREȚIOASE
Mască hidratantă cu uleiuri 
prețioase și fructe coapte 
măcinate hrănește pielea cu 
vitamine, elemente nutritive 
și microelemente. Hidratează 
și înmoaie pielea în mod 
eficient, o face mai elastică și 
mai fermă.

Substanțe active: unt de shea, 
ulei din sâmburi de struguri și 
porumb, extracte de ginseng, cătină, 
Rhodiola rosea, extract din buretele 
de apă dulce.

75 ml 402410

MASCA DE CURĂȚARE 
PENTRU FAȚĂ CU 
ARGILĂ MEDICALĂ 
Ingredientele active ale argilei 
cosmetice pătrund adânc în 
piele, curățând-o perfect, 
normalizează metabolismul 
mineral, adsoarbă și elimină 
impuritățile. Masca conferă 
pielii elasticitate, finețe, 
culoare uniformă și radiantă.  

Substanțe active: argilă cosmetică, 
concentrat de muguri de pin, 
extracte de badan, scoarță de stejar, 
mesteacăn și ovăz.

75 ml 402411

CREMA-MASCĂ 
SUPERNUTRITIVĂ
Produsul este incredibil 
de bogat în extracte din 
plante, uleiuri și ceruri - 
oferă doar beneficii oricărui 
tip de ten. Hidratează 
perfect și protejează pielea 
de pierderea umidității, 
stimulează procesele de 
regenerare, îndepărtează 
semnele de oboseală, 
îmbunătățește culoarea, 
tonusul și textura pielii.  

Substanțe active: ceară de albine 
și de orez, ulei de alune de pădure, 
extracte de lemn dulce, mușețel și 
gura lupului.

100 ml 402409
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MASCA CU EFECT DE 
REGENERARE PENTRU  
PIELEA MATURA 
Masca regenerantă are pro-
prietăți deosebite de reținere 
a umidității, de modelare și  
tonifiere. Netezește tenul, 
are efect de lifting, făcând 
pielea mai elastică, stimulea-
ză toate procesele de reînnoi-
re celulară.

Substanțe active: extract de soc și 
cal castan, extracte de coacăze albe 
și mure, uleiuri esențiale de scoarță 
de portocală, mandarină și pin. 

75 ml 402412

MASCA PENTRU 
REGENERARE  CU  ULEI 
DE CEDRU 
Masca cu efect de regenerare 
pe bază de ulei nutritiv din 
nuci de cedru. Hidratează 
si calmează pielea, o face 
mai moale și mătăsoasa, 
îmbunătățește elasticitatea.

Substanțe active: ulei de nuci de 
cedru, făină de ovăz, Ginkgo biloba, 
ginseng, Rhodiola rosea. 

75 ml 401879

MASCA DE TONIFIERE  
CU FRUCTE DE PĂDURE 
Gelul aromat din fructe de 
pădure îmbogățește pielea 
cu vitamine, micșorează 
porii dilatați, are un efect 
de tonifiere puternic. Pielea 
este hidratată, tenul are o 
culoare uniformă.

Substanțe active: fructe de afin, 
merișor, extract de sorbestrea, 
extracte de ghimbir și scoarță de 
cassia.

75 ml 402413
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BAARHAD 
Crema-mască hrănitoare cu ulei de nurcă
Uleiul natural de nurcă  hrănește și hidratează 
eficient pielea, stimulează regenerarea, 
îmbunătățește culoarea și elasticitatea. Elimină 
ridurile fine de pe gât, din jurul ochilor si buzelor.

Substanțe active: ulei de nurcă, ceară de albine, ulei de 
cătină, ulei esențial de melisă, ulei esențial de iasomie.

100 ml 
400310
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BALSAM PENTRU BUZE ULTRA 
HRĂNITOR, CU ULEI DE NURCĂ  
Balsamul cu unt de shea, ulei de rapiță și 
camelină hrănește pielea fină a buzelor. 
Uleiul de coacăze negre, bogat în vitamine, 
acizi grași omega-3 și omega-6, stimulează 
regenerarea pielii, o protejează de factorii 
agresivi ai mediului. 

Substanțe active: unt de shea, ulei de rapiță și camelină, ulei 
de germeni de grâu, coacăze negre, extract de arborele de 
plută de Amur, ulei de nurcă.

15 ml 404864

CREMA REGENERANTĂ PENTRU MÂINI  
CU ULEI DE NURCĂ  
Această cremă nutritivă cu ingrediente 
excepționale hrănește și protejează pielea 
mâinilor de factorii agresivi ai mediului. 
Datorită concentrației mari de acizi grași, uleiul 
de cătină ajută la refacerea echilibrului natural, 
înmoaie pielea, o lăsă fină și elastică. Alantoina 
calmează pielea, tratează iritațiile.

Substanțe active: unt de shea, uleiuri de rapiță, cătină și 
cedru, ulei de nurcă.

75 ml 404863 
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CREMA DE ZI PENTRU  REGENERARE
Crema pentru tenul matur diminuează 
ridurile, uniformizează textura pielii, creează 
un contur mai ferm al fetei. Componentele 
vegetale din compoziția cremei îngrijesc tenul 
matur, dându-i un aspect proaspăt. Crema 
îmbunătățește elasticitatea pielii, reface 
capacitatea ei de regenerare, face pielea 
netedă și catifelată.

Substanțe active: Rhodiola rosea (rădăcină de aur din 
Siberia), ulei de cedru siberian, ulei de măceș, extract de 
lemn dulce din Munții Urali.

50 ml  401813 

CREMA DE ZI  PENTRU PROTECȚIE
Cremă delicată cu un efect revigorant și 
hidratant, corectează pielea neuniformă, 
conferindu-i un aspect radiant și proaspăt. 
Ingredientele din plante hidratează pielea și o 
hrănesc cu vitamine, stimulând regenerarea. 
Elementele care reflectă lumină ascund ridurile 
fine, netezesc vizual suprafața pielii.

Substanțe active: uleiuri de măsline, arnică, rapiță, extract 
de măceșe și ciulin.

50 ml  401811 
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ULEI DE MASAJ CU 
EFECT DE RELAXARE 
Un amestec fin de sandal, 
cardamom, geraniu și eucalipt 
ajută la refacerea tonusului și 
a energiei, întărește sistemul 
imunitar. Netezește și 
îngrijește pielea.

Substanțe active: ulei esențial de 
lavandă, uleiuri esențiale de mentă 
și sandal, extract de sulfină galbenă, 
ulei de susan.

100 ml  401834

ULEI DE MASAJ CU 
EFECT DE ÎNCĂLZIRE  
Masajul cu ulei încălzitor 
întărește organismul și 
stimulează circulația sângelui. 
Ajută în caz de surmenaj 
muscular.

Substanțe active: uleiuri de piper 
roșu și vanilia iute, ulei esențial de 
ghimber, scorțișoară, ulei esențial 
de Salvia sclarea L, vetiver și 
mandarină.

100 ml  401833

ULEI DE MASAJ CU 
EFECT DE TONIFIERE 
Descoperiți căldura 
extraordinară și energia 
uleiurilor esențiale din Siberia 
precum și a mentei cu efect 
tonifiant! Masajul cu acest 
ulei îmbunătățește circulația 
sângelui și ajută la diminuarea 
stării de oboseală.

Substanțe active: uleiuri esențiale 
de lemongrass și mentă, uleiuri 
esențiale de brad și cimbru, uleiuri 
de cafea verde și alune de pădure.

100 ml  401832

ÎNGRIJIRE 
CORPORALĂ
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EXFOLIANT PENTRU CORP
Curăță pielea în profunzime, o înmoaie, asigură îndepărtarea delicată a 
celulelor moarte, netezește textura pielii. Taninele din coaja nucilor de 
cedru stimulează formarea celulelor noi. 

Substanțe active: coaja nucilor de cedru, extract de salcie 
albă, nalbă, Dasiphora fruticosa și miere.

200 ml  
402884/401836

SĂPUN NATURAL PE BAZĂ DE PLANTE   
PENTRU HIGIENA INTIMĂ
Curăță delicat zonele intime ale corpului, păstrând umiditatea naturală 
a mucoaselor. Uleiul esențial de arbore de ceai facilitează vindecarea 
rapidă a pielii după deteriorările mecanice. Uleiurile de lavandă si mentă 
previn mirosuri neplăcute. Oferă o senzație plăcută de curățenie și 
prospețime pentru întreaga zi.

Substanțe active: ulei esențial de arbore de ceai, ulei 
esențial de lavandă, ulei esențial de mentă.

250 ml  
401825

GEL-DEODORANT PENTRU IGIENA INTIMĂ
Cu vârsta, din cauza modificărilor hormonale, pielea își pierde 
capacitatea de a reține apa, ceea ce poate provoca disconfort, miros, 
o piele uscată și  o senzație de iritație în zona intimă. Gelul pe bază 
de ierburi și plante din Siberia curăță delicat, hidratează și conferă o 
senzație de prospețime pe parcursul zilei. Poate fi utilizat în fiecare zi.

Substanțe active: trehaloză, extract de amaranth, extracte 
de mușețel și galbenele.

150 ml  
401815

SĂPUN  PE BAZĂ DE PLANTE  PENTRU  CORP
Săpunul moale pe bază de plante, curăță delicat pielea corpului. 
Complexul de extracte din soc, hrișcă, leurdă și muguri de pin are un 
efect tonifiant, protector și întăritor. Inulina și ureea hidratează eficient 
pielea. Uleiurile esențiale de brad, eucalipt, lemongrass și Neroli au o 
aromă fină, plăcută.

Substanțe active: extract de soc negru, leurdă, hrișcă, 
muguri de pin, uleiuri esențiale.

250 ml  
401880

Produsele sunt disponibile în două tipuri de ambalaj – tub de 200 ml sau borcan de 200 ml. 
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CREMA-DEODORANT PENTRU PICIOARE 
Crema deodorizantă naturală protejează de apariția mirosului neplăcut, 
normalizează transpirația, prevenind transpirația excesivă. Uleiurile 
esențiale de mentă, tuia și ace de brad au un efect răcoritor, conferând o 
senzație de prospețime și lejeritate.

Substanțe active: amidon de tapiocă, extract de salcie 
albă, ulei esențial de lavandă.

75 ml  
401797

GEL RELAXANT PENTRU PICIOARE
Acest crio gel ajută la reducerea senzației de oboseală la nivelul 
picioarelor. Acest produs răcorește și calmează pielea, iar complexul 
de uleiuri esențiale atenuează rapid senzația de greutate, relaxează 
mușchii, elimină senzația de umflare și disconfort. 

Substanțe active: ulei de susan, extract de castan cal, 
extract de soc negru, ulei esențial de mentă, cofeină, ulei 
esențial de cuișoare, trehaloză, ulei esențial de sovârv, ulei 
esențial de eucalipt, ulei esențial de siminoc.

75 ml  
401803 

CREMA TONIFIANTĂ PENTRU PICIOARE PERFECTE
Această cremă naturală  atenuează rapid senzația de picioare grele, 
conferă un sentiment de confort și lejeritate, hidratând pielea. Uleiul 
esențial din verdeața iernii are efect tonifiant, în timp ce bioflavonidul 
hesperidină acționează benefic asupra microcapilarelor din piele. 

Substanțe active: glicerină, poligliceride din soia 
hidrogenate, ulei de verdeața iernii, mentol. 

75 ml  
401804

CREMA DE MÂINI-HRĂNITOARE
Crema hrănitoare pentru mâini conține suc natural de morcovi, coacăze 
negre, dovleac și lămâie. Face pielea mâinilor fină oferind un aspect 
tineresc. Ingredientele naturale previn pielea uscată, o hrănesc și 
hidratează, reduc modificările legate de vârstă. 

Substanțe active: D-pantenol, vitamină F, ulei de rapiță, 
fistic, cătină, suc de coacăze negre, morcov, dovleac, 
lămâie, extract din frunze de nuc și sorbus. 

65 ml  
401819
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SIBERIAN SPA 
COLLECTION
Răsfățați-vă, 
transformați 
procedurile obișnuite 
într-un adevărat  
ritual spa!

CĂTINĂ SIBERIANĂ
Mască cu efect de hidratare vitaminizată  
Masca – lifting de lux, bogată în vitamine, produsă pe baza fructelor de 
pădure, sucurilor de fructe și a extractelor de plante din Siberia. Produsul 
are efect de lifting, tonifiază și hidratează pielea. Componentele active 
din plante oferă tenului un aspect proaspăt și bine îngrijit.

Substanțe active: suc de cătină, suc de portocale, suc de 
lămâie, suc de caise, extract din alge, extract din morcovi.

75 ml  
402584
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PUNCI DE MERIȘORI
Cremă pentru mâini și unghii
Crema naturală, vitaminizată cu o textură ușoară se absoarbe imediat și nu 
lăsă senzația de lipire. Formula hrănitoare cu extracte din plante siberiene 
și uleiuri esențiale, regenerează și hidratează pielea, întărește unghiile. 

Substanțe active: extract din merișor siberian, ulei esențial 
de ienupăr din Virginia, ulei esențial de portocală dulce, 
ulei esențial de grepfrut.

75 ml 
402586

FRAGI DE PĂDURE ȘI MENTĂ 
Cremă pentru mâini și unghii  
Crema parfumată, îmbogățită cu extracte de frăguțe sălbatice și mentă, 
netezește și hrănește pielea mâinilor. Componentele active îngrijesc 
unghiile, le întăresc și previn ruperea lor. Datorită texturii foarte ușoare, 
crema se absoarbe instantaneu. Are o aromă fină de fragi de pădure.

Substanțe active: extract din fragi de pădure, extract de mentă, 
ulei esențial de portocală dulce, ulei esențial de grapefruit.

75 ml  
402587

GINSENG ENERGETIC
Cremă pentru mâini și unghii  
Datorită texturii ușoare, crema se absoarbe imediat fără să lase senzația 
de lipire. Formula hrănitoare cu extract de ginseng siberian și ulei 
esențial de ienupăr din Virginia ajută la netezirea și regenerarea pielii. 
Cheratina ajută la întărirea unghiilor.

Substanțe active: extract de ginseng siberian, ulei esențial 
de ienupăr din Virginia, ulei esențial de portocală dulce, 
ulei esențial de bergamot, ulei esențial de angelică, ulei 
esențial de ghimbir. 

75 ml  
402588

GINSENG SIBERIAN
3 in 1: curațarea + scrab + masca
Produsul combină cele trei etape principale ale îngrijirii tenului: curățare, 
exfoliere si curățare profundă. Datorită ingredientelor din plante, 
produsul îndepărtează delicat machiajul și impuritățile, oferind pielii 
senzația de confort.

Substanțe active: ginsengul siberian, extract de scoarță 
a stejarului, extract de ienupăr, extract de cimbru, extract 
de podbal.

75 ml  
402585
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IENUPĂR TĂMĂDUITOR
Gel de duș cu efect de liniștire  
Gel de duș cu o aromă caldă de ienupăr este potrivit chiar și pentru pielea 
sensibilă. Extractele și uleiurile esențiale din plante siberiene curăță 
delicat, calmează si hidratează pielea.

Substanțe active: ienupăr, ulei de brad, ulei de eucalipt, 
extract de Astragalus, oleorășini de brad.

250 ml  
402581

PUNCI DE MERIȘORI
Gel de dus vitaminizat 
Gel de duș luxos cu extract de merișor siberian și uleiuri esențiale 
valoroase, curăță pielea, lăsând un miros plăcut de fructe de pădure. 
Ingredientele active din compoziția produsului contribuie la  hidratarea și 
hrănirea profundă a pielii, mențin elasticitatea și frumusețea ei.

Substanțe active: extract din merișor siberian, ulei esențial 
de ienupăr din Virginia, ulei esențial de portocală dulce, 
ulei esențial de grapefruit.

250 ml  
402418

FRAGI DE PĂDURE ȘI MENTĂ 
Loțiune revigorantă pentru corp
Loțiunea fină cu o textură ușoară pătrunde imediat în piele. Extractul 
de mentă tonifiază și hidratează pielea în timpul zilei, o face fermă și 
elastică; extractul de fragi de pădure satură pielea de energie și vitamine, 
stimulează procesele de regenerare.

Substanțe active: extracte din fragi de pădure și mentă, 
flori de soc și fructe de păducel, uleiuri esențiale de mentă 
piperată, portocală și grapefruit.

150 ml  
403448

ÎN CURÂND
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FRAGI DE PĂDURE ȘI MENTĂ 
Gel de duș revigorant  
Gel de duș revigorant, parfumat, pe bază de extracte din plante 
siberiene, curăță eficient pielea corpului și aduce starea de bine. 
Extractul de mentă tonifiază perfect, iar esența de frunze proaspete de 
fragi sălbatice hidratează pielea, o satură de energie și vitamine.

Substanțe active: extracte din fragi de pădure și mentă, 
ulei esențial de portocală dulce, ulei esențial de grapefruit.

250 ml  
402417

MIERE DE MUNTE
Gel de dus cu efect de hrănire 
Folosiți acest gel de duș hrănitor și bucurați-vă de pielea moale cu o 
aromă plăcută de miere siberiană. Formula ușoară curăță delicat pielea, 
iar extractele de plante din Siberia o hidratează și o hrănesc. Răsfățați-
vă cu un nou gel de duș cu aromă uimitoare de miere!

Substanțe active: miere de munte din Altai, extract din flori 
de tei, extract de sulfină albă, extract de sovârv.

250 ml  
402582

GINSENG ENERGETIC
Gel de duș pentru tonifiere 
Gelul de duș tonifiant cu parfum revigorant de ginseng siberian și ienupăr 
curață delicat corpul si energizează pielea. Formula este îmbogățită cu 
agenți naturali hidratanți, care oferă pielii un aspect catifelat. 

Substanțe active: extract de ginsengul siberian 
(eleuterococc), ulei esențial de ienupăr de Virginia, ulei 
esențial de portocală dulce, ulei esențial de bergamot, ulei 
esențial de angelică, ulei esențial de ghimbir.

250 ml  
402416 
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SIBERIAN ROSE HIPS
Cremă pentru mâini și unghii
Această cremă combină cele mai prețioase calități ale trandafirului 
siberian, trandafirului bulgar și celui francez: aroma uimitoare și 
hidratare excelentă. Ingredientele cremei asigură protecție optimă 
antioxidantă, netezesc și hrănesc pielea. Cheratina întărește unghiile.

Substanțe active: extracte de măceșe, rozmarin și trandafir 
francez, flori și ulei de trandafir bulgar.

75 ml  
403443

SIBERIAN ROSE HIPS
Cremă multi-activă de față
Această cremă îngrijește pielea feței și a gâtului, o hidratează și o 
hrănește. Uleiul de măceșe, bogat în flavonoide, stimulează procesele 
de regenerare. Extractele de plante în combinație cu uleiul esențial de 
trandafir nivelează tonusul pielii, îi conferă strălucire naturală și o aromă 
delicată de flori. 

Substanțe active: ulei de măceș, apă de trandafir, ulei 
de trandafir bulgar, extracte de ginseng, rozmarin și 
Rhodiola rosea. 

50 ml  
404113

SIBERIAN ROSE HIPS
Ulei îmbogățit pentru față
Uleiul bogat de trandafir sălbatic este ideal pentru îngrijirea intensă a 
pielii. Hrănește și tonifiază pielea, stimulează procesele de regenerare, 
crește fermitatea și elasticitatea pielii. Compoziția de bază compusă din 
uleiuri vegetale naturale și vitamina F calmează și hrănește pielea.

Substanțe active: ulei din fructe de măceș, ulei de 
trandafir bulgar, extract din rozmarin sălbtic.

15 ml  
404112

SIBERIAN ROSE HIPS
Mousse parfumat pentru hidratare profundă
Acest mousse (spumă) fin și parfumat a fost conceput în mod special 
pentru îngrijirea zilnică a pielii. Formula lui hrănitoare și delicată este 
îmbogățită cu antioxidanți vegetali (precum extracte de Aloe Vera, 
trandafir și caprifoi). Uleiul esențial de trandafir hidratează în mod 
deosebit pielea, îmbunătățește culoarea și starea ei.

Substanțe active: extract din flori de trandafir, ulei esențial 
de trandafir, extract de caprifoi, extract din alge marine, 
extract de Aloe Vera.

100 ml  
404111
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SIBERIAN ROSE HIPS
Apă de flori tonifiantă 
Conține extracte vegetale și uleiuri esențiale puter-
nice, care hrănesc, întăresc și tonifiază în mod deli-
cat orice tip de piele. Simțiți-vă tenul bine hidratat, 
elastic, tânăr și strălucitor!

Substanțe active: extract de măceșe, apă de flori, ulei de 
trandafir bulgar.

100 ml  405597

SIBERIAN ROSE HIPS
Spumă catifelată de curățare pentru față
Spuma catifelată și parfumată pe bază de extracte 
vegetale a fost creată în mod special pentru îngrijirea 
tenului sensibil. Curăță delicat, tonifiază și regene-
rează pielea, îi dă un aspect strălucitor și proaspăt.  

Substanțe active: apă de flori, ulei de trandafir bulgar, extract 
de măceș. 

150 ml  405598
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VITAMAMA
FERICIRE DIN NATURĂ!
Bazat pe experiența proprie a maternității 
și studiind bogăția naturii siberiene, am 
dezvoltat brandul Vitamama — produse 
pentru un sistem imunitar puternic și de 
îngrijire a pielii delicate a copilului. La baza 
tuturor produselor stau ingrediente naturale 
și rețete originale testate. Vitamama 
produsă de Siberian Health este concepută 
pentru a le asigura copiilor o viață veselă 
și activă, iar părinții lor — faptul de a fi 
încrezători și fericiți!

TOT CE ESTE MAI BUN DE LA NATURĂ — 
PENTRU O COPILĂRIE ACTIVĂ ȘI  
PĂRINȚI FERICIȚI!
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PEȘTIȘORUL DE AUR
Produsul ajută la menținerea 
funcționării normale a creierului, 
întreține vederea, facilitează 
asimilarea calciului și a fosforului, 
ajută la funcționarea corectă 
a sistemului imunitar – ceea 
ce este foarte important  în 
perioada de creștere a copilului. 
Dozare ușoară și eficientă - 
capsule în formă de peștișor din 
gelatină atrag atenția copiilor și 
protejează conținutul de oxidare.
Pentru copii în vârstă de peste 
3 ani.

Compoziție: ulei de in,  eter etilic al 
acidului gras (ulei de pește, vitaminele E, 
A, D3), gelatină. 

75 g  
500126

ÎNCERCAȚI ÎMPREUNĂ CU COPILUL DVS UNA DIN VARIANTE

SE VA DESPRINDE CODIȚA 
CAPSULEI ȘI SE VA BEA 

CONȚINUTUL

SE VA ADĂUGA 
CONȚINUTUL 

CAPSULEI ÎN HRANĂ

CAPSULA-PEȘTE 
SE VA ADMINISTRA 

CU APĂ

VITAMAMA BABY
Fericire din natură!
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SĂPUN-SPUMĂ PENTRU COPII PE BAZĂ  
DE APĂ DE MUȘEȚEL
Săpun ultra delicat sub formă de spumă conține apă de mușețel 
și de pin. Curăță eficient și delicat, păstrează pielea sensibilă a 
bebelușului moale și hidratată. Uleiurile de mușețel și lavandă 
ajută la menținerea stării echilibrate a pielii bebelușului.

Substanțe active: distilat de mușețel și pin, uleiuri 
esențiale de lavandă și mușețel.

250 ml  
404242

CREMĂ PENTRU BEBELUȘI PE BAZĂ  
DE APĂ DE MUȘEȚEL
Cremă delicată pentru îngrijirea pielii bebelușului din primele 
zile ale vieții sale. Pantenolul asigură hidratarea optimă, 
păstrând funcțiile protectoare ale pielii. Uleiurile esențiale de 
mușețel albastru și lavandă ajută la calmarea iritațiilor și previn 
exfolierea.

Substanțe active: pantenol, distilat de mușețel, uleiuri 
esențiale de lavandă și mușețel.

200 ml  
404240

BALSAM PENTRU BAIE PE BAZĂ DE APĂ  
DE MUȘEȚEL
Faceți o băită aromată bebelușului Dvs.! Acest balsam nu face 
spumă și oferă îngrijirea optimă pentru pielea bebelușului. Gălbe-
nele, leurda și rostopasca îndepărtează iritațiile. Uleiurile esenția-
le de lavandă și mușețel calmează pielea și îl pregătesc pe bebeluș 
pentru un somn liniștit. 

Substanțe active: gălbenele, leurdă, rostopasca, uleiuri 
esențiale de lavandă și mușețel.

200 ml  
404241
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LABORATORUL  
DE FRUMUSEȚE  
AL NATURII 
UN NIVEL NOU
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ȘTIINȚA ADEVĂRATĂ
Secretul puterii transformatoare a 
seriei  Experalta Platinum constă în 
combinarea componentelor vegetale 
și inovative.

NATURA ADEVĂRATĂ
INIMA COLECȚIEI NOASTRE PENTRU 
FRUMUSEȚE ESTE CIUPERCA REISHI 
DIN ALTAI.
Produsele cosmetice pe baza de reishi:
 •  stimulează sinteza colagenului;
 • ajută la menținerea tinereții și 

frumuseții;
 • ajută la menținerea imunității pielii.

PENTRU OAMENI
Produsele de lux Experalta Platinum se 
adaptează ușor nevoilor tenului Dvs.
 • Îngrijire completă și prevenire a 

îmbătrânirii pentru orice tip de ten.
 • Formulele individuale de frumusețe 

adaptate cerințelor specifice 
oricărei vârste.

ULEI DE CEDRU*
Sursă bogată de 
microelemente și 
aminoacizi importanți. 
Facilitează hidratarea 
profundă a epidermei și 
netezirea ridurilor fine. 
Stimulează regenerarea 
țesuturilor, înmoaie 
pielea, crește fermitatea 
și elasticitatea. 

* Cuprins în compoziția uleiului pentru 
curățare (404327).
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Produsele de avangardă pentru curățarea tenului dau un 
impuls de energie, elimină toxinele și impuritățile, regle-
ază echilibrul acido-bazic (pH), ajută la protejarea tenului 
de factorii agresivi ai mediului înconjurător. 

CURĂȚARE

APĂ MICELARĂ 
PENTRU 
DEMACHIERE
Apa micelară curăță de-
licat tenul, elimină toate 
tipurile de impurități, 
inclusiv produsele cosme-
tice pentru ochi. Extractul 
de Galega officinalis 
hidratează și calmează 
pielea. Efectul demachiant 
nu necesită frecare. Nu 
necesită clătire. Produsul 
este potrivit pentru toate 
tipurile de ten. 

150 ml 404328

EXFOLIANT PENTRU 
CURĂȚAREA 
PORILOR
Produsul oferă o 
curățare delicată și 
calitativă a tenului pe 
mai multe niveluri. Se 
potrivește pentru orice 
tip de ten, inclusiv ten 
sensibil sau ușor iritabil: 
îndepărtează delicat 
sebumul și celulele 
moarte, deschide porii.Ca 
și rezultat, pielea respiră, 
devine mai netedă.

100 ml 404329

LOȚIUNE-
PEELING PENTRU 
CURĂȚAREA ÎN 
PROFUNZIME ȘI 
NIVELAREA PIELII
Acest peeling delicat 
a fost creat pe baza 
acizilor naturali. 
Facilitează îndepărtarea 
impurităților și a celulelor 
moarte pentru un ten mai 
proaspăt și strălucitor. 
Este un produs ideal 
pentru îngrijirea zilnică a 
tenului gras sau acneic. 

150 ml 404330

ULEI PURIFICATOR 
PENTRU SPĂLARE
Uleiul luxos pentru 
curățarea tenului și 
demachierea zilnică pe 
bază de uleiuri vegetale. 
Formează o emulsie 
spumoasă, ușoară, care 
curăță foarte eficient 
și delicat fără să lase 
senzația de unsuros pe 
piele. Este  ideal pentru 
curățarea pielii foarte 
sensibile și uscate.  

150 ml 404327
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FORMULA TRANSFORMĂRII
MOLECULA X50 + PLATINĂ COLOIDALĂ
Tehnologia impactului intenționat, ghidat și controlat. 
Asigură pătrunderea elementelor active în straturile adânci 
ale epidermei și permite îndeplinirea scopului propus pentru 
utilzarea unui produs anume. 

Facilitează sinteza de colagen, crește elasticitatea pielii  
(printre avantajele Dvs. regăsim efectul rapid și îndelungat).

1

3

4

2
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Trei produse pentru îngrijirea completă a tenului de 
orice tip. Ce alegeți Dvs.? Crema de zi cu o textură 
ultra ușoară, îngrijire intensă în timpul zilei sau 
crema de noapte ultra nutritivă? Încercați și vedeți 
ce alege tenul Dvs.!

CREMĂ DE NOAPTE CU 
EFECT REGENERATOR 
INTENS 
Formula perfecționată de 
bio lifting ajută la netezirea 
ridurilor. Ca și rezultat, pielea 
arătă mai netedă, mai fină, iar 
conturul feței devine mai ferm.

2

50 ml 404323 

CREMĂ INTENSĂ  
DE ZI CU EFECT  
ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE 
Formula perfecționată 
anti-îmbătrânire, crește 
elasticitatea, ajută la 
prevenirea deshidratării și 
reglează nivelul de umiditate 
al pielii. Ingredientele naturale 
ale cremei (Rhodiola rosea, 
gălbenele, ginseng) hrănesc 
și hidratează pielea, ajută 
la încetinirea proceselor de 
îmbătrânire, lasănd o piele fină 
și strălucitoare. 

4

50 ml 404321 

CREMĂ PENTRU 
ZONA OCHILOR 
Crema pentru zona ochilor 
minimizează ridurile mimice 
și cearcănele de  sub ochi. 
Oligozaharidele naturale 
asigură hidratare îndelungată. 
Pielea devine mai elastică și 
mai fermă. 

1

15 ml 404326

SER DE ZI CU EFECT  
DE ÎNTINERIRE
Complexul de biopeptide 
prețios, extractul de Gotu Kola 
și uleiul de cătina siberiană 
hidratează profund, hrănesc și 
stimulează regenerarea pielii 
mature. Doar după câteva 
săptămâni tenul arătă mai 
tânăr: ridurile se netezesc, 
conturul devine mai ferm, iar 
culoarea feței – mai omogenă.

50 ml 404320 

3

HIDRATARE  
ȘI HRĂNIRE 
(ÎNGRIJIREA ZILNICĂ A TENULUI)
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COMPLEXUL  
X50 HYALFILLER 
ÎN COMBINAȚIE CU 
ACID HIALURONIC*
Stimulează sinteza 
acidului hialuronic în 
organism, saturând de 
acid hialuronic straturile 
superioare ale pielii, 
facilitează netezirea 
ridurilor din interior și 
din exterior, stimulează 
sinteza elastanului. 

COMPONENTA 
INOVATIVĂ  
X50 PHOTOGLOW***
Corectează conturul 
feței, face pielea mai 
groasă și mai compactă, 
netezește relieful. 

ICOMPLEX 
DE PEPTIDE 
INTELIGENT  
X50 MYOCEPT **
Previne formarea 
ridurilor mimice și 
facilitează netezirea 
lor datorită relaxării 
mușchilor. 

Produsele cu efecte specifice pe baza plantelor 
prețioase siberiene și a componentelor inovative 
conferă strălucire și elasticitate pielii Dvs. 

ÎNGRIJIRE INTELIGENTĂ  
(SERURI PENTRU FRUMUSEȚE)

* Cuprins în compoziția serului concentrat „Hidratare și luminozitate” (404322).
** Cuprins în compoziția serului concentrat „Corector de riduri” (404324).

*** Cuprins în compoziția serului concentrat „Modelare și lifting” (404325).
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SER-CONCENTRAT 
HIDRATARE ȘI 
STRĂLUCIRE  
Complexul X50 Hyalfiller cu 
acid hialuronic, extractul de 
alge ce reține apa, lăptișorul 
de matcă și extractul de 
arnică siberiană hidratează, 
revigorează și hrănește pielea 
îmbătrânită. Doar după câte-
va săptămâni tenul Dvs. își va 
recăpăta din luminozitate și 
din aspectul tineresc, numărul 
de riduri vizibile se va reduce 
semnificativ, conturul feței va 
deveni mult mai bine definit, 
iar tenul – mult mai neted.

1

10 ml 404322

SER-CONCENTRAT 
MODELARE ȘI LIFTING 
Acest ser luxos cu efect 
de netezire, îmbogățit cu 
extracte de Schisandra 
siberiană și lăptișor de matcă, 
ajută la restabilirea aspectului 
pielii, redă forma conturului 
feței și îmbunătățește starea 
generală a pielii mature. 
Componentele vegetale 
(Ciumăreaua siberiană, Reishi 
din Altai și alge) ajută la 
hidratarea pielii și la netezirea 
ridurilor, redând tenului Dvs. 
un aspect revigorant. 

2

10 ml 404325

SER-CONCENTRAT 
CORECTOR PENTRU 
RIDURI  
Serul hidratează intens 
pielea, redându-i 
luminozitatea și tinerețea. 
Produsul este  îmbogățit cu 
oligopeptide naturale X50 
Myocept – un complex pentru 
tonifierea mușchilor feței – și 
extract de ginseng cu acțiune 
puternică regenerantă. 
Aceste componente reduc 
vizibil ridurile.  

3

10 ml 404324

1

2

3
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ULEI MODELATOR PENTRU CORP 
Cu molecule DUO PEPPER SLIM 
Complexul de substanțe active din ardeiul 
Cayenne și cel de Brazilia accelerează 
metabolismul, îmbunătățește metabolismul 
din țesuturi și circulația sanguină. Folosirea 
regulată a uleiului reduce imperfecțiunile 
vizibile ale conturului corpului, face pielea mai 
suplă și mai întinsă.

Substanțe active: uleiuri de ricin și de cocos, uleiuri de 
macadamia, caise, migdale, mentă creață, ulei esențial de 
piper roșu, extract de Schinus terebinthifolius, ulei esențial 
de lavandă, ulei de salvie muscat, extract din frunze de 
rozmarin, uleiuri de geranium, ienupăr, rozmarin.

150 ml  403035

CONCENTRAT ANTICELULITIC
cu complex molecular X50 SILHOUETTE 
Complexul molecular X50 Silhouette pe bază 
de acizi organici și extract de Coccoloba 
oprește în mod eficient procesele de sinteză 
ale celulelor noi de grăsime din țesutul 
subcutanat adipos, mai ales în zonele în 
care grăsimea se depune în mod excesiv, iar 
pielea are un aspect specific. Aplicat regulat, 
concentratul îmbunătățește metabolismul din 
țesuturi, optimizează conturul corpului, crește 
elasticitatea pielii, reduce semnele de celulită.

Substanțe active: X50 Silhouette, extract de piper roz, 
cafeină, vitamină PP, ulei esențial de vanilie, ulei esențial 
de mentă, extracte de castan cal, frunze de rozmarin, 
ruscus, iederă, flori de soc, ulei de anason și bergamot.

100 ml  403031 



CONSILIER:

www.siberianhealth.com

* NATURA AUTENTICĂ. ȘTIINȚA VERITABILĂ. PENTRU OAMENI.  

Creăm tot ce este mai bun din anul 1996.


