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ZACZNIJ NOWE, 
LEPSZE ŻYCIE!
MOC SYBERYJSKIEJ PRZYRODY  
ZMIENIA JAKOŚĆ ŻYCIA.

Od tej myśli 23 lat temu zaczęła się historia 
Siberian Wellness. Dzisiaj już ponad 250 
rodzajów suplementów diety i kosmetyków 
jest sprzedawanych w naszych własnych 
Przedstawicielstwach w 25 krajach świata.

Syberia – to wyjątkowa kraina! Ponad 70% tego 
ogromnego terytorium, przewyższającego swą 
powierzchnią Chiny lub USA, do tej pory nie zostało 
skażone cywilizacją! 

Takiej ilości dziewiczych lasów, gór i stepów nie ma 
nigdzie indziej na świecie! Surowy klimat ochronił 
owe tereny przed ekspansją przemysłu i zachował 
dla nas tą ostatnią ostoję dzikiej przyrody. Rosną 
tutaj unikalne pod względem czystości i właściwości 
zioła, którym siła przyrody pomaga przetrwać w 
surowym klimacie, ta siła staje się integralną częścią 
produktów Siberian Wellness.

NASZ CEL – TO ULEPSZYĆ ŻYCIE TWOJE 
I TWOJEJ RODZINY, ZACHOWUJĄC 
JEDNOCZEŚNIE NATURALNE PIĘKNO 
SYBERII, JEDNEGO Z OSTATNICH 
DZIEWICZYCH REJONÓW PLANETY.

WITAMY W ŚWIECIE SIBERIAN WELLNESS!
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OCHRONA 
PRZYRODY – TO 
NASZ PRIORYTET
OCHRONA PRZYRODY – FUNDAMENTEM 
NASZEJ FILOZOFII. SEKRET DOBROBYTU 
POLEGA NA ŻYCIU W HARMONII Z NATURĄ, 
DLATEGO NASZA TROSKA O NIĄ JEST 
NATURALNĄ KOLEJĄ RZECZY.

Nasze zaplecze produkcyjne jest wyposażone w 
nowoczesny sprzęt do oczyszczania powietrza i wody.

Staramy się w maksymalny sposób wykorzystywać 
biodegradowalne materiały w procesie produkcji oraz 
podczas pakowania naszych produktów.

Nie wykorzystujemy potencjalnie szkodliwych dla ludzi 
i środowiska składników kosmetycznych, takich jak 
siarczany, parabeny, ftalany, oleje mineralne, syntetyczne 
substancje zapachowe oraz sztuczne barwniki.

WIERZYMY W NATURALNOŚĆ!



ZA NAUKĄ STOI 
WIEDZA
Nasze produkty tworzone są wyłącznie z 
rodzimych syberyjskich ziół, a ich receptury 
opracowywane w naszym własnym Centrum 
Naukowo-Innowacyjnym.

Współpracując z czołowymi naukowo-
badawczymi instytutami na całym świecie, 
Siberian Wellness prowadzi wszechstronne 
badania kliniczne suplementów diety i innych 
produktów.

Jesteśmy dumni z własnego zaplecza 
produkcyjnego, odpowiadającego 
międzynarodowym standardom  
GMP, ISO 9001 oraz HACCP.

BADANIA DLA 
LEPSZEGO JUTRA
SIBERIAN WELLNESS ŚWIADOMIE 
ROZWIJA TRZY PERSPEKTYWICZNE 
OBSZARY NAUKOWE:

ENDOEKOLOGIA – to nauka o wewnętrznym 
oczyszczaniu organizmu.

MEDYCYNA ADAPTACYJNA – to nauka, zajmująca 
się podwyższeniem wydajności systemu 
energetycznego organizmu.

CHRONOBIOLOGIA – to nauka, zajmująca się 
rytmami biologicznymi organizmu.
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DOBROCZYNNĄ 
POSTAWĘ 
WYNOSI SIĘ  
Z DOMU
Dla nas najważniejsze jest to, co po sobie 
zostawiamy. Nie możemy spokojnie przyglądać się, 
jak znikają lasy, zanieczyszczane są rzeki, jak giną 
rośliny i zwierzęta. Charytatywny projekt Firmy 
“The World Around You” ukierunkowany jest na 
aktywny udział w ochronie środowiska państw, w 
których prowadzimy swoją działalność.
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SUPLEMENTY DIETY
LITE STEP BOX
Suplement diety o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowch 
omega-3. EPA i DHA wpływają na prawidłową pracę serca. 
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 
250 mg EPA i DHA dziennie W składzie produktu - diosmina, 
rutyna i witamina E.

Skład: diosmina, rutyna, pomocnik baldaszkowy, celuloza mikrokrystaliczna, 
stearynian magnezu, alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, barwnik: 
dwutlenek tytanu, talk, tlenki i wodorotlenki żelaza; Kwasy tłuszczowe Omega-3, 
kwas eikozapentaenowy, żelatyna, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E).

30 saszetek po 2 kapsułki i po 1 tabletce / 67,8 g
500467� 122,04�zł

SUPLEMENT DIETY
PULSE BOX
Wieloskładnikowy produkt z DHA i EPA w postaci estrów etylowych, 
które przyczyniają się do normalnego funkcjonowania serca. 
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA 
i DHA dziennie Kwas foliowy, witamina B6 i witamina B12 sprzyjają 
prawidłowemu metabolizmowi homocysteiny.

Skład: chlorowodorek betainy; żelatyna; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); 
barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu; kwas pteroilomonoglutaminowy 
(kwas foliowy); cyjanokobalamina (witamina B12), kwasy tłuszczowe Omega-3 z oleju z 
ryb; likopen.

30 saszetek po 3 kapsułki / 64,2g
500443 � 83,16�zł

SUPLEMENTY DIETY
VISION BOX
DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia 
i ma pozytywny wpływ (przy dziennym spożyciu 250 mg). 
Ryboflawina (witamina B2), witamina A i cynk przyczyniają 
się do zachowania prawidłowego widzenia. Witamina C i E 
chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Skład: olej rokitnikowy, żelatyna, luteina, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), 
zeaksantyna; kwasy tłuszczowe Omega-3 z oleju z ryb, kwas eikozapentaenowy, 
kwas dokozaheksaenowy, żelatyna, żelatyna, wyciąg z liści winorośli, wyciąg 
z owoców żurawiny błotnej, wyciąg z ziela szałwii lekarskiej, wyciąg z ziela 
macierzanki tymianek, wyciąg z ziela lebiodki pospolitej, kwas askorbinowy, 
wyciąg z liści zielonej herbaty, wyciąg z liści borówki czarnej, rutyna, octan DL-
alfa-tokoferylu (witamina Е), wyciąg z sosny nadmorskiej, likopen, beta karoten, 
cytrynian cynku, ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek pirydoksyny (witamina 
B6), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), siarczan manganu, siarczan miedzi, octan 
retinylu (witamina A), jodek potasu, selenin sodu, pikolinian chromu.

30 saszetek po 4 kapsułki / 84,3 g
500361� 96,12�zł

SUPLEMENTY DIETY
DAILY BOX
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FORMULA 1
60 kapsułek

FORMULA 2
60 kapsułek

FORMULA 3
60 kapsułek

Skład (Formuła 2): wyciąg z rukwi 
wodnej (Nasturtium officinale), wyciąg z 
czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum 
L.), wyciąg z dziurawca zwyczajnego 
(Hypericum perforatum), wyciąg z szałwii 
lekarskiej (Salvia officinalis), wyciąg 
z chrzanu pospolitego (Armorácia), 
wyciąg z tarczycy bajkalskiej (Scutellaria 
baicalensis).

Skład (Formuła 1): wyciąg z kopru 
włoskiego (Foeniculum vulgare var. 
dulce), wyciąg z babki lancetowatej 
(Plantago lanceolata), wyciąg z rumianku 
(Matricária recutíta), wyciąg z korzenia 
łopianu (Arctium lappa L.), wyciąg ze 
skrzypu (Equisetum arvense), wyciąg z 
jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea), 
wyciąg z aloesu (Aloe vera).

Skład (Formuła 3): wyciąg z pestek 
winogron (Vitis viniferar), wyciąg z owoców 
żurawiny (Vaccinium subgen. Oxycoccus), 
wyciąg z szałwii (Salvia officinalis), 
wyciąg z macierzanki (Thymus vulgaris 
L.), wyciąg z lebiodki pospolitej (Oríganum 
vulgáre), kwas askorbinowy, wyciąg 
z zielonej herbaty (Thea chinensis L., 
DL-alfa-tokoferol, likopen, wyciąg z 
czarnej borówki (Vaccínium myrtíllus), 
rutyna, BetaTab 20%, wyciąg z 
sosny nadmorskiej (Pinus pinaster), 
cytrynian cynku (cynk), chlorowodorek 
tiaminy (witamina B1), ryboflawina 
(witaminaB2), chlorowodorek pirydoksyny 
(witamina B6), manganu (mangan), retinol, 
siarczan miedzi (miedź), jodek wapnia (jod), 
selenin sodu (selen), pikolinian chromu 
(chrom), maltodekstryna.

RENAISSANCE TRIPLE SET 
SYSTEM POTRÓJNEGO WSPARCIA METABOLIZMU 

System potrójnego wsparcia metabolizmu – trzy formuły, które zawierają witaminy, 
substancje mineralne i cenne ekstrakty, pochodzące od dziko rosnących syberyjskich roślin.

 ZALETY produktu:

– 35 lat badań naukowych 
– 10 lat zastosowania w praktyce 
– niezbędne składniki aktywne w odpowiednich dawkach

180 kapsułek  
500032
192,24�zł
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LYMPHOSAN KOMPLEKSY  
NA BAZIE BŁONNIKA

LYMPHOSAN PURE LIFE
SUPLEMENT DIETY  
z pektynami i wyciągami 
roślinnymi
Naturalny produkt z pektynami 
zawiera dużą ilość błonnika – 
ważnych elementów dla prawi-
dłowego funkcjonowania układu 
trawiennego. Pektyny – jeden z 
rodzajów błonnika, wpływający 
na utrzymanie prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi. 
Skład wzbogacony o roślinne 
ekstrakty z kopru włoskiego, 
korzenia łopianu i liści oliwki.

Skład: Pektyna, guma guar, 
sproszkowane bulwy topinamburu 
(Helianthus tuberosus), wyciąg z kopru 
włoskiego (Foeniculum vulgare var. 
dulce), wyciąg z korzenia łopianu 
(Arctium lappa), wyciąg z liści oliwki 
europejskiej (Olea europaea), wyciąg 
z czarciego pazura (Harpagophytum 
procumbens), wyciąg z tarczycy 
bajkalskiej (Scutellaria baikalensis), 
wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego 
(Eleutherocóccus senticósus), wyciąg 
z róży (Rosa majalis Herrm.), wyciąg ze 
skrzypu (Equisetum Arvense), wyciąg z 
jeżówki (Echinacea purpurea), wyciąg z 
aloesu (Aloe vera).

90 g
500030 � �62,64�zł

LYMPHOSAN J COMFORT
SUPLEMENT DIETY  
z hydrolizatem kolagenu, 
błonnikiem i wyciągami 
roślinnymi
Suplement diety z roślinną 
pektyną, bogatym źródłem 
błonnika i naturalnym hydro-
lizatem kolagenu. Kolagen – to 
białko strukturalne, znajdujące 
się przede wszystkim w tkance 
chrzęstnej i łącznej. W pro-
dukcie występuje on w postaci 
hydrolizatu, który jest lepiej 
przyswajalny przez organizm. 
Cenny wyciąg z dzikiej róży 
zawiera naturalną witaminę C, 
która wspiera produkcję kola-
genu, dzięki czemu zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie 
chrząstki.

Skład: hydrolizat kolagenu (byczy), pekty-
na, guma guar, ekstrakt z dzikiej róży (Rosa 
majalis Herrm.), wyciąg z kory wierzby (Sa-
lix alba).

90 g 
500019� 71,28�zł

LYMPHOSAN N SUPPORT
SUPLEMENT DIETY  
z błonnikiem i wyciągami 
roślinnymi
Naturalny roślinny produkt z 
pektyną, stanowiący źródło 
błonnika oraz będący skutecz-
nym sorbentem roślinnym. 
Wyciągi z żurawiny i skrzypu 
polnego wzbogacają dietę o 
kwasy organiczne i taniny. 
Pektyny sprzyjają utrzymaniu 
prawidłowego poziomu choles-
terolu we krwi.

Skład: pektyny, guma guar, wyciąg 
z żurawiny (oxycoccus palustris), 
sproszkowane bulwy topinamburu 
(Helianthus tuberosus), wyciąg ze skrzypu 
polnego (Equisetum Arvense). 

LYMPHOSAN C BALANCE
SUPLEMENT DIETY  
z błonnikiem i wyciągami 
roślinnymi
Produkt zawiera kilka 
rozpuszczalnych rodzajów 
błonnika w postaci sorbentów 
roślinnych. W jego skład 
wchodzą znane na całym 
świecie wyciągi z zielonej 
herbaty oraz owoców głogu.

Skład: naturalne włókna cytrusowe, 
sproszkowane bulwy topinamburu 
(Helianthus tuberosus), sproszkowane 
łuski nasion babki płesznik (Plantago 
psyllium), guma guar, wyciąg z zielonej 
herbaty (Сamellia sinensis), wyciąg z 
owoców głogu (Сrataegus laevigata).

90 g 
500043� 54,00�zł

LYMPHOSAN L VITALITY
SUPLEMENT DIETY  
z błonnikiem i wyciągami 
roślinnymi
Naturalny roślinny produkt z 
pektyną, zawiera dużą ilość 
błonnika – ważnego elementu 
dla prawidłowego funkcjono-
wania układu trawiennego. 
Pektyny – jeden z rodzajów 
błonnika, wpływający na 
utrzymanie prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi. 
Skład został wzbogacony o 
popularny na całym świecie 
wyciąg z owoców ostropestu, 
a także uzupełniony o cenne 
ekstrakty z mięty, rumianku, 
tymianku, dziurawca i aloesu.

Skład: pektyny, guma guar, wyciąg z 
mięty (Mentha piperita L.), sproszkowane 
bulwy topinamburu (Helianthus tuberosus), 
wyciąg z kwiatów rumianku (Chamomilla 
recutita L.), wyciąg z tymianku (Thymus 
vulgaris), owoce ostropestu plamistego 
(Silybum marianum (L.) Gaertner), wyciąg z 
dziurawca (Hypericum perforatum L.),  
wyciąg z aloesu (AloeVera).

90 g
500042 � 62,64�zł

LYMPHOSAN F BEAUTY
SUPLEMENT DIETY  
z pektyną i wyciągami 
roślinnymi dla kobiet
Suplement diety dla kobiet 
z naturalnymi pektynami, 
będącymi bogatym źródłem 
błonnika i kompleksem wy-
ciągów roślinnych.  W skła-
dzie produktu znalazły się 
popularne wyciągi roślinne: 
rzeżucha, aloes, liście mięty, 
kwiaty koniczyny czerwonej, 
rosnącej u podnóża Ałtaju. 
Ekstrakt z pestek winogron 
ma szerokie zastosowanie w 
przemyśle kosmetycznym, a 
ziarna soi zawierają ważne dla 
organizmu kobiecego substan-
cje – fitoestrogeny. 

Skład: pektyny, guma guar, wyciąg rukwi 
wodnej (Nasturtium officinale), sproszkowa-
ne bulwy topinamburu (Helianthus tuberosus), 
wyciąg z mięty (Mentha piperita L.), ekstrakt 
z pestek winogron (Vitis viniferaг), wyciąg z 
kwiatów koniczyny (Trifolium Pratense), wy-
ciąg z soi (Glycine Max), wyciąg z aloesu (Aloe 
vera Burm. F.).

90 g
500044 � �54,00�zł

90 g 
500029� 62,64�zł
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FIREWEED AND 
MEADOWSWEET  
Essentials by Siberian 
Wellness
W skład aromatycznej 
kompozycji weszła 
wierzbówka kiprzyca - 
tradycyjny rosyjski  napój. 
Poczuj prawdziwy smak i 
zapach Tajgi! Bez kofeiny i 
sztucznych dodatków.

Skład: liście wierzbówki kiprzycy, 
zioła wiązówki, dziurawiec, 
majeranek, tymianek, liście 
porzeczki, owoce malin..

20 torebek 
500202� 14,04�zł

AMINAJ EM 
Zioła życia
Naturalna herbata Aminaj 
Em została opracowana w 
oparciu o tradycyjne buriackie 
receptury z ziół dziurawca w 
połączeniu z owocami dzikiej 
róży i korzeniem mniszka 
lekarskiego. Nazwa produktu 
w tłumaczeniu z języka 
buriackiego oznacza "zioła 
życia" – dokładnie tak buriaci 
nazywają dziurawiec.

Skład: dziurawiec (Hypericum 
perforatum), kwiat rumianku (Matricaria 
recutita), znamiona kukurydzy (Zea mays), 
liście mięty pieprzowej (Mentha piperita), 
korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum 
officinale), kwiat kocanki (Helichrysum 
arenarium), owoce róży (Rosa majalis), 
rdest ptasi (Polygonum aviculare).

30 torebek 
500021 � 23,76�zł

SAGAAN CHARAASGAJ 
Biała jaskółka
Nazwa Herbaty ziołowej Sa-
gaan Charaasgaj, przeznaczo-
nej dla kobiet, w tłumaczeniu 
z języka buriackiego oznacza 
"białą jaskółkę". Jak głosi 
buriacka legenda, jeżeli ko-
bieta zobaczy białą jaskółkę, 
wówczas na zawsze pozosta-
nie młoda.

Skład: lebiodka (Herba Origani vulgare 
L.), koniczyna łąkowa (Herba Trifolium 
pratense), liście mięty pieprzowej (Folia 
Mentha piperita), melisa (Herba Melissa 
officinalis), serdecznik pospolity (Herba 
Leonuri cardiaca), szałwia (Folia 
Salvium officinali), dziurawiec (Herba 
Hyperici perforatum), lucerna (Herba 
Medicago sativa).

30 torebek 
500023� 24,84�zł

SCHEDITE NOJR 
Magiczny sen
Buriackie słowa  „Schedite 
Nojr“ można przetłumaczyć 
jako „magiczny sen“. Mocny, 
spokojny i regenerujący siły 
sen – to właśnie zadanie her-
baty „Schedite Nojr“.

Skład: lebiodka pospolita (Herba 
Origani vulgare), kwiat rumianku 
pospolitego (Matricaria recutita), 
mięta pieprzowa (Folia Mentha 
piperita), melisa (Herba Melissae 
officinalis), dziurawiec (Herba Hyperici 
perforati), korzeń tarczycy bajkalskiej 
(Scutellaria baicalensis Georgi).

30 torebek 
500028 � 25,92�zł

BAELEN AMIN 
Herbata ziołowa
Herbata ziołowa na bazie lipy 
syberyjskiej posiada bogaty 
smak oraz lekki ziołowy 
aromat. Od niepamiętnych 
czasów buriaccy szamani z 
szacunkiem odnosili się do 
lipy – właśnie to drzewo, 
symbol długowieczności 
i swobodnego oddechu 
uważane było za uniwersalny 
talizman. Do tej pory kwiat 
lipy w każdym domu znajduje 
swoje zastosowanie.

Skład: kwiaty i liście lipy, kwiatki 
rumianku, mięta, lebiodka, kawałki 
jabłka.

25 torebek 
500127 � 25,92�zł

UJAN NOMO 
Sprężysty łuk
Ziołowa herbata „Ujan 
Nomo“ została opracowana 
dla utrzymania prawidłowej 
pracy stawów, do czego też 
nawiązuje jej nazwa, która 
w języku buriackim oznacza 
„sprężysty łuk“.

Skład: liście borówki brusznicy 
(Folia Vaccinii vitis-idaea), liście 
czarnej porzeczki (Folia Ribei 
nigrum), korzeń lukrecji chińskiej 
(Glycyrrhiza uralensis), skrzyp polny 
(Herba Equiseti arvense), owoce 
róży (Fructus Rosae majalis Herrm), 
wiązówka błotna (Herba Filipendulae 
ulmaria), korzeń mniszka pospolitego 
(Taraxacum officinale).

30 torebek 
500025� 24,84�zł

CZYSTE ZIOŁA 
OLCHONU
KOLEKCJA SYBERYJSKICH  
HERBAT ZIOŁOWYCH 
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HERBATA KURYLSKA
Pentaphylloides fruticosa
Ta słynna roślina została odkryta przez żeglarzy na Wy-
spach Kurylskich – była przez nich parzona zamiast zwy-
kłej herbaty. Jednakże nad Bajkałem to zioło od dawna było 
wykorzystywane, jako środek oczyszczający. Według legen-
dy, o jej dobroczynnych właściwościach ludzie dowiedzie-
li się dzięki psom: chore zwierzęta szukały dokładnie tej ro-
śliny, dlatego, że przynosiła im ona ulgę. Do dziś miejscowi 
mieszkańcy stosują herbatę kurylską w przypadku proble-
mów z trawieniem.

KALINA
Viburnum opulus
Owoce kaliny są bardzo kwaśne i są uznawane za niejadalne 
w większości krajów, gdzie rośnie ten gatunek. A ponieważ 
zasoby żywieniowe Syberii są ograniczone, okoliczni 
mieszkańcy nauczyli się przetwarzać te jagody. Najczęściej 
wykorzystywane są jako farsz do tradycyjnego syberyjskiego 
ciasta.

BORÓWKA BRUSZNICA
Vaccinium vitisidaea
Ten niewielki krzak z jagodami w kolorze od różowego 
po fioletowy, zachowuje swoje twarde lakierowane 
liście żywymi przez całą syberyjską zimę. Przykryty 
kilkucentymetrową pokrywą śnieżną może wytrzymać w 
temperaturze do -50 °C (-58 °F), a nawet i niższej.

SIEDMIOPALECZNIK�BŁOTNY
Comarum palustre
Każdej jesieni po pierwszych przymrozkach kobiety z Syberii 
chodziły na podmokłe tereny zbierać żurawinę, aby zapewnić 
swojej rodzinie witaminy na zimę. Stojąc w lodowatej wodzie, 
nierzadko zapadały na poważne choroby stawów. Starożytnym 
środkiem na tę chorobę, który wciąż ma swoje zastosowanie, 
jest skromna bagienna roślina, znana jako siedmiopalecznik 
błotny.

SKRZYP
Equisetum arvense
Zawiera do 10% naturalnego krzemu, który bierze udział w 
procesie kształtowania wewnętrznego szkieletu rośliny. To 
właśnie szkielet i pęd stanowią skrzyp jedną z najbardziej 
wytrzymałych roślin.

KRWIŚCIĄG�LEKARSKI
Sanguisorba officinale
Ta wysoka roślina z czerwonymi kwiatami jest postrzegana 
wśród zielonych syberyjskich łąk, jak egzotyczna ozdoba. 
Ze względu na nadzwyczaj wyraźny kolor miejscowi 
mieszkańcy nazwali tą roślinę "pijącą krew". 

LEBIODKA POSPOLITA
Origanum vulgare
Lebiodka lub oregano – to bardzo popularne zioło wśród 
mieszkańców Europy i USA, którzy, w odróżnieniu od miesz-
kańców Syberii, często wykorzystują ją w charakterze przy-
prawy. Także z oregano i tymianku przygotowują nadzwyczaj 
aromatyczny napar, który można z powodzeniem pić zamiast 
zwykłej herbaty. Główną zaletą lebiodki syberyjskiej jest wy-
soki poziom aktywności antyoksydacyjnej – w tej dziedzinie 
jest ona rekordzistką wśród wszystkich istniejących odmian tej 
leczniczej rośliny.

TARCZYCA BAJKALSKA
Scutellaria baikalensis
Tarczyca bajkalska – jeden z niewielu przykładów 
rośliny, która zdobyła popularność na całym świecie, 
choć porasta jedynie tereny Bajkału. Roślina ta od dawien 
dawna stosowana jest w medycynie chińskiej, a dzięki 
jej zadziwiająco różnorodnym właściwościom, została 
doceniona także przez zachodnich lekarzy.

SIEKIERNICA SYBERYJSKA
Hedysarum sibiricum
Siekiernica – roślina górska, tradycyjnie porastająca 
Południową Syberię. Myśliwi z Syberii stosowali ją w celu 
podtrzymania wydajności fizycznej podczas dłużących się i 
wyczerpujących wypraw. 

WROTYCZ
Tanacetum vulgare
Wyobraź sobie piękną i modną biżuterię – pęk artystycznie 
wygrawerowanych złotych półkul, zdobionych jasnymi 
szmaragdami. To właśnie złota wrotycz – jedna z 
piękniejszych leczniczych roślin na świecie! Na Syberii 
wrotycz od dawna jest znana dzięki swojej zdolności do 
ochrony wątroby przed stresem.

RÓŻA�SYBERYJSKA� 
(SYBERYJSKA�DZIKA�RÓŻA)
Rosa dahurica
Syberyjska dzika róża jest znana na całym świecie, jednak 
nie wszyscy wiedzą, że istnieje wiele odmian tej rośliny. Sy-
beryjską dziką różę, czy też syberyjską różę można rozpo-
znać po niewiarygodnie ciemnych, prawie czarnych gałąz-
kach i ciemno-czerwonych owocach, co daje efekt pięknego 
kontrastu.

MACIERZANKA
Thymus serpyllum
W odróżnieniu od macierzanki pospolitej, która rośnie 
bardzo gęsto i osiąga wysokość  prawie 2 stóp, syberyjska 
macierzanka ma tendencję do przylegania do skał i 
dlatego nie osiąga dużej wysokości, rodzi mniej liści, lecz 
zdecydowanie więcej kwiatów, które wabią owady, tak 
rzadkie w chłodnym klimacie syberyjskich gór.

NATURALNE�SYBERYJSKIE�ZIOŁA,�GRZYBY,�PRZYPRAWY�I�OWOCE,�
KTÓRE STOSUJEMY W NASZYCH PRODUKTACHŚWIAT�ROŚLIN�SYBERYJSKICH
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TETRARDIOL
Homocysteina – produkt przemiany materii, którego ilość wraz z 
wiekiem drastycznie wzrasta, co ma szkodliwy wpływa na pracę 
serca i naczyń krwionośnych. Wielowitaminowy kompleks Tetrardiol 
zawiera cztery najbardziej efektywne składniki, stymulujące proces 
neutralizacji homocysteiny..

Skład: chlorowodorek betainy, witamina B6 
(chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy 
(kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 
(cyjanokobalamina).

30 kapsułek  
400924  
75,60�zł

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL  
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Kompleks lipidowy bogaty w kwasy omega-3 w formie koncentratu 
tłuszczu rybiego. Naturalne źródło kwasów – olej lniany. Kwasy 
Omega-3 – eikozapentaenowy (EPA) oraz dokozaheksaenowy (DHA) 
są ważnym elementem zbilansowanej diety. Skład produktu został 
wzbogacony o witaminę E. 

Skład: estry etylowe kwasów tłuszczowych uzyskane z 
olejów rybich, żelatyna, olej lniany, octan DL-alfa-tokoferolu, 
przeciwutleniacze: palmitynia askorbylu, koncentrat mieszanki 
tokoferoli.

30 kapsułek  
500062  
60,48�zł

SIBERIAN PROPOLIS. GOLD
Eliksir zawierający bardzo aktywną emulsję propolisową dla 
zwiększenia ogólnego tonusu i zdolności do pracy, zarówno 
umysłowej, jak i fizycznej Jego receptura została opracowana na 
bazie starodawnych syberyjskich mikstur i wzbogacona o rzadkie 
dziko rosnące zioła gór Ałtaju.  Ma niezapomniany smak i aromat 
syberyjskiej tajgi!

Skład: Propolis, miód, wyciąg z szczodraka 
krokoszowatego (Leuzea carthamoides DC.), wyciąg ze 
świetlika (Euphrasia officinalis L.), wyciąg z buzdyganka 
naziemnego (Tribulus terrestris L.), wyciąg z korzenia 
traganka (Astragalus mambranaceus (Fish.Bunge), wyciąg z 
kwiatów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.), wyciąg 
z owoców głogu (Crataegus altaica (Lond.) Lange), wyciąg 
z kwiatów nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.), 
woda, etanol.).

150 ml  
400521  
56,16�zł

LYMPHOSAN C BALANCE
Produkt zawiera kilka rozpuszczalnych rodzajów błonnika w postaci 
sorbentów roślinnych. W jego skład wchodzą znane na całym świecie 
wyciągi  z zielonej herbaty oraz owoców głogu.

Skład: naturalne włókna cytrusowe, sproszkowane bulwy 
topinamburu (Helianthus tuberosus), sproszkowane łuski 
nasion babki płesznik (Plantago psyllium), guma guar, 
wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis), wyciąg z 
owoców głogu (Crataegus laevigata).

90 g  
500043  
54,00�zł

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III składa się z dwóch rodzajów kapsułek: do porannego 
i wieczornego stosowania. Selen sprzyja prawidłowej pracy układu 
odpornościowego i pomaga chronić komórki przed stresem oksy-
dacyjnym. Produkt jest wzbogacony o otręby owsiane –źródło beta 
karotenu.

Skład (formuła na dzień): otręby owsiane w beta-glukany, 
hydroksypropylometyloceluloza, kwas alfa-liponowy.
Skład (Formuła na wieczór): otręby owsiane bogate w beta-
glukany, aktywne drożdże (Saccharomyces cervisiae), Likopen, 
wyciąg z owoców głogu (Сrataegus laevigata), skrobię 
modyfikowaną, skrobię kukurydzianą, glukozę, przeciwutleniacze 
askorbinian sodu i DL-a-tokoferol, barwniki: dwutlenek tytanu 
(E171), kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin (E141)

150 kapsułek 
500072  
87,48�zł

STWÓRZ WŁASNY PROGRAM DLA WSPARCIA 
SERCA I NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

ZDROWE SERCE
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TRIMEGAVITALS. OMEGA-3 
CONCENTRATE AND LYCOPENE
Kompleks skoncentrowanych estrów etylowych kwasów 
omega-3 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania 
układu sercowo-naczyniowego. Zastąpienie / uzupełnienie 
nasyconych kwasów tłuszczowych wielonienasyconymi 
kwasami tłuszczowymi w diecie pomaga utrzymać prawidłowy 
poziom cholesterolu we krwi. Produkt dodatkowo wzbogacony o 
naturalny likopen. 

Skład: czysty kompleks kwasów tłusz-
czowych omega-3 z tłuszczu morskich 
ryb MEG-3™, naturalny likopen redivivo™.

30 kapsułek
5fp183 
58,32�zł

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED 
OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Kompleks lipidowy z kwasami omega-3 i 
witaminą E
Kompleks lipidowy bogaty w kwasy omega-3 
w formie koncentratu tłuszczu rybiego. 
Naturalne źródło kwasów – olej lniany. 
Kwasy Omega-3 – eikozapentaenowy (EPA) 
oraz dokozaheksaenowy (DHA) są ważnym 
elementem zbilansowanej diety. Skład 
produktu został wzbogacony o witaminę E.  

Skład: estry etylowe kwasów tłuszczowych uzyskane z 
olejów rybich, żelatyna, olej lniany, octan DL-alfa-tokoferolu; 
przeciwutleniacze: palmitynian askorbylu, koncentrat 
mieszanki tokoferoli.

30 kapsułek
500062 � 60,48�zł

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN 
BORAGE AND AMARANTH OIL
Kompleks lipidowy z witaminami E, D3 i 
kwasem gamma-linolenowym
Kompleks lipidowy zawiera jeden z kwasów 
omega 6 – kwas gamma-linolenowy oraz 
kompleks witamin E i D. Witamina E chroni 
organizm przed stresem oksydacyjnym. 
Witamina D3 wspiera układ odpornościowy i 
odgrywa ważną rolę w podziale komórek.

Skład: Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis), 
olej z amarantusa (Amaranthus caudatus), octan tokoferylu, 
cholekalcyferol.

30 kapsułek
500049 � 62,64�zł

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND 
ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
Źródło naturalnych barwników
Kompleks zawiera wysoko skoncentrowane 
naturalne barwniki – luteinę oraz zeaksantynę 
niezbędne dla tych, którzy wiele czasu 
spędzają przed monitorami komputerów lub 
pracują z innymi elektronicznymi urządzeniami. 
Dodatkowo kompleks został wzbogacony o olej 
z syberyjskiego rokitnika i witaminę E, które 
chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Skład: olej z rokitnika (Hippophae rhamnoides L.), bogaty 
w luteinę wyciąg z aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta), 
zeaksantyna, witamina E.

30 kapsułek
500102 � 62,64�zł

TRIMEGAVITALS. DHA 
SUPERCONCENTRATE
Źródło kwasu dokozaheksaenowego 
(DHA)
Kompleks lipidowy zawierający jeden z 
kwasów omega 3 – kwas dokozaheksaenowy 
(DHA), pozyskiwany z naturalnych alg morskich 
Ulkenia.  Kwas DHA jest ważnym elementem 
zbilansowanej diety oraz wspomaga pracę 
mózgu i prawidłowe funkcjonowanie narządu 
wzroku. Optymalne rezultaty można osiągnąć 
przy przyjmowaniu codziennie dawki 250 mg 
DHA.

Skład: olej słonecznikowy, Olej z mikroalg (Ulkenia 
Sp.), naturalne sojowe tokoferole w charakterze 
przeciwutleniacza E 306.

30 kapsułek
500061 � 89,64�zł

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-
CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Koncentrat oleju rokitnikowego  
z beta-karotenem i witaminą E
Produkt zawiera bogaty naturalny olejek z rokitnika, witaminę 
E i naturalny beta-karoten (nazywany także prowitaminą A, 
ponieważ w organizmie przetwarzany jest on w witaminę A). 
Witamina A sprzyja utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz 
pracy systemu odpornościowego, a witamina E wpływa na 
ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Skład: olej z rokitnika (Hippophae rhamnoides L.), 
mieszanina tokoferoli,naturalny beta-karoten 30% S 
„CaroCare“.

30 kapsułek
500060  
51,84�zł

TRIMEGAVITALS
ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH KWASÓW OMEGA
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CHRONOLONG
Kompleks naturalnych składników 
dla prawidłowej przemiany materii w 
organizmie kobiety
Kompleks zawiera 100%-owy fitoestro-
gen genisteinę – jedno z najważniejszych 
źródeł młodości kobiecego organizmu. 
Skład produktu jest wzbogacony o kiełki 
sojowe, zawierające dziesiątki naturalnych 
fitoestrogenów, wzmacniających efekt 
genisteiny.  Witamina C w postaci kwasu 
askorbinowego sprzyja produkcji kolagenu, 
niezbędnego dla prawidłowego funkcjono-
wania naczyń krwionośnych skóry. Folacy-
na przyczynia się do prawidłowej przemia-
ny homocysteiny w okresie menopauzy. 

Skład: siarczan glukozaminy, wyciąg sojowy, kwas 
L-askorbinowy, genisteina, kwas foliowy, witamina D, 
cholekalcyferol.

30 kapsułek
500449 � 125,28�zł

SIBERIAN PROPOLIS. MALACHITE
Dla kobiet
Balsam, zawierający wysoko aktywną 
emulsję propolisową, otrzymaną z 
najczystszego propolisu, pochodzącego 
z gór Ałtaju. Jest sporządzony według 
starodawnych receptur i wzbogacony 
wyciągami z dziko rosnących syberyjskich 
ziół. Eliksir malachitowy posiada 
wszystkie korzystne właściwości 
propolisu, ale dzięki swoim składnikom 
roślinnym jest przeznaczony przede 
wszystkich do utrzymania znakomitego 
samopoczucia i kobiecej urody..

Skład: Propolis, miód, wyciąg z ziół tasznika pospo-
litego (Capsella Bursae pastoris herbs L.), wyciąg z 
korzenia serdecznika pospolitego (Leonurus cardia-
ca L.), wyciąg z szałwii (Salvia officinalis L.), wyciąg 
z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.), wyciąg z 
rumianku (Chamomilla recutita L.), wyciąg z owoców 
borówki (Vaccinum myrtillus L.), wyciąg z korzenia 
arcydzięgla lekarskiego (Archangelica officinalis Ho-
ffm.), woda, etanol.

150 ml
400522 � 56,16�zł

PONADCZASOWA URODA WITAMINY I ANTYOKSYDANTY

HEALTHY RHYTHMS
Dobowy kompleks witaminowo-mineralny
Kompozycja witamin i minerałów „Healthy Rhythms“ składa się 
z dwóch wzajemnie uzupełniających się kapsułek – porannej 
i wieczornej, co pozwala nie tylko zapewnić dobową normę 
witamin, mikroelementów i innych niezbędnych substancji 
czynnych biologicznie, ale również uwzględnić zmiany faz 
aktywności i odpoczynku.

Skład (Kompleks na dzień): witamina C, nośnik: maltodekstryna ziemniaczana, 
likopen, wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), 
wyciąg z zielonej herbaty (Thea chinensis L.), beta-karoten, witamina E, kwas 
p-aminobenzoesowy, nikotynamid, koenzym Q10, wyciąg z kory sosny nadmorskiej 
(Pinus pinaster), kwas pantotenowy, witamina D3, witamina B6, witamina B12, 
witamina B2, witamina B1, witamina A, kwas foliowy, biotyna, witamina K1, barwniki: 
dwutlenek tytanu (E171), E110. 

Skład (Kompleks na wieczór): wyciąg z kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis 
L.), wyciąg ze skrzypu polnego (Equisetum Arvense), wyciąg z tarczycy bajkalskiej 
(Scutellaria baicalensis Georgi), molibdenian sodu, sproszkowane poroże jelenia 
wschodniego, cytrynian cynku, selen, siarczan żelaza, pikolinian chromu, siarczan 
miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, barwniki: dwutlenek tytanu (E171), 
indygotyna E132.

60 kapsułek
500048� 75,60�zł
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ADAPTOVIT
Suplement diety Adaptovit – kompleks, wpływający na mechanizmy 
adaptacyjne w organizmie człowieka. Wyciąg z leuzei krokoszowatej, 
żeń-szenia koreańskiego i syberyjskiego sprzyjają pozbyciu się uczucia 
zmęczenia i wspomagają regenerację organizmu po dużym stresie.

Skład: wyciąg z nasion cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis), wyciąg z korzenia 
żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng), wyciąg z korzenia żeń-szenia syberyjskiego 
(Eleutherococcus senticosus), wyciąg z korzenia i kłącza różeńca górskiego (Rhodiola 
rosea L.), wyciąg z korzenia szczodraka krokoszowatego (Leuzea carthamoides DC.), woda 
destylowana, benzoesan sodu (E211), alkohol etylowy.

10 ml 
500094 

46,44�zł

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
W skład produktu wchodzi listownica, a także liście morszczynu 
pęcherzykowatego – algi morskie o wysokiej zawartości jodu.  
Dodatkowo produkt wzbogacono o selen, który wpływa na 
utrzymanie prawidłowej pracy systemu odpornościowego, 
a także o wyciągi z różeńca górskiego i traganka.

Skład:  listownica (rodzaj glonów (Laminaria japonica)), sproszkowany korzeń różeńca 
górskiego (Rhodiola rosea L.), wyciąg z liści morszczynu pęcherzykowatego (Fucus 
vesiculosus L.), wyciąg z traganka (Astragaius membranaceus L.), drożdże wzbogacone 
w selen..

60 kapsułek 
500089 

33,48�zł

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Produkt wzbogacony o organiczne związki selenu – ważnego 
mikroelementu, sprzyjającego utrzymaniu prawidłowego stanu 
włosów i paznokci, wspomagającego pracę systemu odpornościowego 
oraz tarczycy. Selen, witamina C i E chronią komórki przed stresem 
oksydacyjnym. Witamina C wpływa na prawidłową pracę układu 
odpornościowego.

Skład: ekstrakt czosnku, wyciąg z aceroli, “LalminSe  octan DL-alfa-tokoferylu,  wyciąg 
z owoców 2000” (drożdże Saccharomyces cerevisiae zwierające selen w postaci 
selenometioniny) wyciąg z owoców róży girlandowej, wyciąg z tarczycy bajkalskiej, 
ekstrakt sosny śródziemnomorskiej..

60 kapsułek 
500031 

62,64�zł

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-
CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Produkt zawiera cenny naturalny olejek z rokitnika, naturalny beta-
karoten i witaminę E. Beta-karoten nazywany jest także prowitaminą 
A, ponieważ w organizmie przekształca się w witaminę A. Witamina 
A sprzyja utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz prawidłowej 
pracy systemu odpornościowego, a witamina E chroni komórki przed 
stresem oksydacyjnym..

СSkład: olej z rokitnika (Hippophae rhamnoides L.), mieszanina tokoferoli, naturalny beta-
karoten 30% S „CaroCare“.

30 kapsułek 
500060 

51,84�zł

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
Nowa Formuła 3 „Renessaince Triple Set“ – to złożony kompleks 
substancji roślinnych i mineralnych.
 • Mikroelementy takie jak selen, miedź, mangan, witaminy C, E i B2 
sprzyjają ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. 

 • witaminy B1 i B6 oraz wapń, miedź i mangan sprzyjają 
prawidłowemu funkcjonowaniu metabolizmu energetycznego. 

 • cynk wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
witaminy B2, B6 i C korzystnie wpływają na zmniejszenie zmęczenia i 
poprawę ogólnego samopoczucia..

Skład: wyciąg z pestek winogron (Vitis viniferar), wyciąg z owoców żurawiny (Vaccinium 
subgen. Oxycoccus), wyciąg z szałwii (Salvia officinalis), wyciąg z macierzanki (Thymus 
vulgaris L.), wyciąg z lebiodki pospolitej (Oríganum vulgáre), kwasa L-askorbinowy, wyciąg 
z zielonej herbaty (Thea chinensis L., DL-alfa-tokoferol, likopen, wyciąg z czarnej borówki 
(Vaccínium myrtíllus), rutyna, BetaTab 20%, wyciąg z sosny nadmorskiej (Pinus pinaster), 
cytrynian cynku (cynk), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), ryboflawina (witaminaB2), 
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), manganu (mangan), retinol, siarczan miedzi 
(miedź), jodek wapnia (jod), selenin sodu (selen), pikolinian chromu (chrom), maltodekstryna.

120 kapsułek 
500113 

138,24�zł

ENERGIA I OCHRONA PRZED STARZENIEM

ZNAJDŹ WŁASNY SPOSÓB,  
ABY ZACHOWAĆ ENERGIĘ I MŁODOŚĆ!
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SYNCHROVITALS LINIA DWUFAZOWYCH PRODUKTÓW 
DLA WSPARCIA PRAWIDŁOWEGO 

FUNKCJONOWANIA RÓŻNYCH 
SYSTEMÓW ORGANIZMU

SYNCHROVITALS II
Cenne ekstrakty roślinne 
podtrzymują naturalną 
aktywność organizmu w 
ciągu dnia i zapewniają 
spokój wieczorem. Produkt 
zawiera ważną dla organizmu 
witaminę C, wspierającą 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego. 

Skład (Formuła na dzień): 
Fosfatydyloseryna (zawiera 
soję),wyciąg z liści miłorzębu 
japońskiego (Ginkgo biloba), wyciąg 
z ziela wąkroty azjatyckiej Gotu 
cola (Centella asiatica), wyciąg z 
korzenia żeń-szenia (Panax ginseng), 
witamina C.
Skład (Formuła na wieczór): 
wyciąg z liści szałwii lekarskiej 
(Salvia officinalis L.), wyciąg z ziela 
dziurawca zwyczajnego (Hypericum 
perforatum L.), witamina C, wyciąg 
z korzenia tarczycy bajkalskiej 
(Scutellaria baicalensis), barwniki: 
dwutlenek tytanu (E171), kompleksy 
miedziowe chlorofili i chlorofilin 
(E141).

60 kapsułek
500071 � 133,92�zł

SYNCHROVITALS V
Produkt zawiera kompleks 
ResistAidTM, który jest kom-
binacją arabinogalaktanu i 
polifenoli pozyskiwanych z 
modrzewia. Arabinogalaktan 
jest źródłem rozpuszczalne-
go błonnika pokarmowego, 
który pomaga utrzymać 
prawidłowe funkcjonowanie 
przewodu pokarmowego, co 
z kolei korzystnie wpływa na 
odporność organizmu.

Skład (Formuła na dzień): 
arabinogalaktan pozyskiwany z 
modrzewia (Larix laricina), wyciąg z 
korzenia żeń-szenia (Panax ginseng), 
wyciąg z babki lancetowatej (Plantago 
lanceolata).
Skład (Formuła na wieczór): 
arabinogalaktan pozyskiwany z 
modrzewia (Larix laricina), wyciąg 
z liści szałwii (Salvia officinalis), 
wyciąg z kwiatów rumianku 
(Chamomilla recutita L.), wyciąg 
z macierzanki (Thymus vulgaris 
L.), laktoza, barwniki: dwutlenek 
tytanu (E171), kompleksy miedziowe 
chlorofili i chlorofilin (E141).

60 kapsułek
500073 � 79,92�zł

SYNCHROVITALS VI
Produkt zawiera powszech-
nie znane połączenie dwóch 
składników: chlorowodorek 
glukozaminy i siarczan chon-
droityny. Ich właściwości są 
wzmacniane przez popularne 
na całym świecie ekstrakty 
roślinne kory białej wierzby, 
wiązówki błotnej i dzikiej 
róży. Witamina C w składzie 
produktu sprzyja produkcji 
kolagenu, niezbędnego dla  
prawidłowego funkcjonowa-
nia chrząstek. 

Skład (Formuła na dzień): 
chlorowodorek glukozaminy 
(pozyskany ze skorupiaków), ekstrakt 
kory wierzby (Salix alba), siarczan 
chondroityny.
Skład (Formuła na wieczór): 
chlorowodorek glukozaminy 
(przygotowany z skorupiaków), 
ekstrakt z wiązówki, siarczan 
chondroityny, wyciąg z owoców róży 
girlandowej, barwniki: dwutlenek 
tytanu (E171), kompleksy miedziowe 
chlorofili i chlorofilin (E141).

60 kapsułek
500065 � 58,32�zł

SYNCHROVITALS VII
Produkt przeznaczony jest dla 
wszystkich, którzy wiele czasu 
spędzają przed monitorami 
komputerów lub pracują z 
innymi elektronicznymi urzą-
dzeniami. Zawiera on szeroką 
gamę roślinnych barwników 
korzystnych dla oczu: luteinę, 
zeaksantynę i beta-karoten. 
Dodatkowo produkt zawiera 
naturalne antocyjany i witami-
nę A, które sprzyjają utrzyma-
niu prawidłowego widzenia.   

Skład (Kompleks №1): bogaty w an-
tocyjany suchy wyciąg z kwiatów Hi-
biskusa (Hibiscus Sabdariffa L.), bo-
gaty w antocyjany wyciąg z owoców 
borówki czarnej (Vaccinum myrtil-
lus), bogaty w antocyjany wyciąg z 
owoców aronii (Aronia Melanocarpa).
Skład (Kompleks №2): suchy wyciąg 
z owoców aceroli (Malpighia glabra), 
suchy wyciąg z owoców dzikiej róży 
(Rosa canina), bogaty w luteinę wy-
ciąg z kwiatów aksamitki wzniesio-
nej (Tagetes erecta), beta-karoten,wi-
tamina C, zeaksantyna.

60 kapsułek
500050 � 102,60�zł

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III składa się z 
dwóch rodzajów kapsułek: 
do porannego i wieczornego 
stosowania. Selen sprzyja 
prawidłowej pracy układu 
odpornościowego i pomaga 
chronić komórki przed 
stresem oksydacyjnym. 
Produkt wzbogacony o otręby 
owsiane, bogate w beta-
glukan i kwas alfa-linolenowy. 

Skład (Formuła na dzień): 
otręby owsiane w beta-glukany, 
hydroksypropylometyloceluloza, 
kwas alfa-liponowy.
Skład (Formuła na wieczór): otręby 
owsiane, bogate w beta-glukany, 
hydroksypropylometyloceluloza, 
drożdże (Saccharomyces cervisiae), 
Likopen, wyciąg z owoców 
głogu, skrobia modyfikowana, 
skrobia kukurydziana, glukoza, 
przeciwutleniacze askorbinian sodu, 
DL-a-tokoferol, barwniki: dwutlenek 
tytanu (E171), kompleksy miedziowe 
chlorofili i chlorofilin (E141). 

150 kapsułek
500072 � 87,48�zł

SYNCHROVITALS IV
Kompleks Nr 1 zawiera 
ostropest, który jest źródłem 
sylimaryny i pomaga w 
wyprowadzaniu substancji 
toksycznych z organizmu. W 
Kompleksie Nr 2 połączono 
ekstrakty syberyjskich 
ziół i roślin, w tym również 
ekstrakt syberyjskiego 
adaptogenu – dziurawca, 
które normalizują procesy 
wymiany w organizmie.

Skład (Kompleks №1): tauryna, 
wyciąg z owoców ostropestu 
plamistego (Silybum marianum), 
celuloza, wyciąg z kłącza pięciornika 
kurze ziele.
Skład (Kompleks №2): tauryna, 
celuloza, wyciąg z dziurawca, 
wyciąg z korzenia tarczycy 
bajkalskiej, barwniki: dwutlenek 
tytanu (E171), kompleksy miedziowe 
chlorofili i chlorofilin (E141). 

60 kapsułek
500130 � 35,64�zł
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ADAPTOVIT
Suplement diety Adaptovit – kompleks, wpływający na mechanizmy 
adaptacyjne w organizmie człowieka. Wyciąg z leuzei krokoszowatej, 
żeń-szenia koreańskiego i syberyjskiego sprzyjają pozbyciu się uczucia 
zmęczenia i wspomagają regenerację organizmu po dużym stresie.

Skład: woda, wyciąg z nasion cytryńca chińskiego (Schisandra 
chinensis), wyciąg z korzenia żeń-szenia koreańskiego 
(Panax ginseng), wyciąg z korzenia żeń-szenia syberyjskiego 
(Eleutherococcus senticosus), wyciąg z korzenia i kłącza różeńca 
górskiego (Rhodiola rosea L.), wyciąg z korzenia szczodraka 
krokoszowatego (Leuzea carthamoides DC.), woda destylowana, 
benzoesan sodu (E211), alhohol etylowy..

10 ml  
500094  

46,44�zł

SYNCHROVITALS IV
Kompleks nr 1 zawiera ostropest, który jest źródłem sylimaryny i 
pomaga w wyprowadzaniu substancji toksycznych z organizmu. W 
Kompleksie Nr 2 połączono ekstrakty syberyjskich ziół i roślin, w 
tym również ekstrakt syberyjskiego adaptogenu - dziurawca, które 
normalizują procesy wymiany w organizmie.

Skład (Kompleks №1): tauryna, wyciąg z owoców ostropestu 
plamistego (silybum marianum), celuloza, wyciąg z kłącza 
pięciornika kurze ziele.
Skład (Kompleks №2): tauryna, celuloza, wyciąg z dziurawca, wy-
ciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej, barwniki: dwutlenek tytanu (E171), 
kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin (E141).

60 kapsułek 
500130  

35,64�zł

AMINAJ EM 
Zioła�życia
Herbata ziołowa Aminaj Em została opracowana na podstawie 
tradycyjnych buriackich receptur z wykorzystaniem dziurawca w 
połączeniu z owocami dzikiej róży i korzenia mniszka lekarskiego. 
Nazwa produktu w tłumaczeniu z języka buriackiego oznacza "zioła 
życia" – dokładnie tak Buriaci nazywają dziurawiec.

Skład: dziurawiec (Hypericum perforatum), kwiat rumianku 
(Matricariarecutita), znamiona kukurydzy (Zea mays), liście 
mięty pieprzowej (Mentha piperita), korzeń mniszka lekarskiego 
(Taraxacum officinale), kwiat kocanki (Helichrysum arenarium), 
owoce róży (Rosa majalis), rdest ptasi (Polygonum aviculare).

30 torebek 
500021  

23,76�zł

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Produkt wzbogacony o organiczne związki selenu – ważnego 
mikroelementu, sprzyjającego utrzymaniu prawidłowego stanu 
włosów i paznokci, wspomagającego pracę systemu odpornościowego 
oraz tarczycy. Selen, witamina C i E chronią komórki przed stresem 
oksydacyjnym. Witamina C wpływa na prawidłową pracę układu 
odpornościowego.

Skład: ekstrakt czosnku, wyciąg z aceroli, „LalminSe 2000“(drożdże 
Saccharomyces cerevisiae, zawierające selen w postaci 
selenometioniny), octan DL-alfa-tokoferolu, ekstrakt z tarczycy 
bajkalskiej, ekstrakt sosny śródziemnomorskiej.

60 kapsułek 
500031  

62,64�zł

LYMPHOSAN L VITALITY
Naturalny roślinny produkt z pektyną, zawiera dużą ilość 
błonnika – ważnego elementu dla prawidłowego funkcjonowania 
układu trawiennego. Pektyny – jeden z rodzajów błonnika, 
wpływające na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu 
we krwi. Skład został wzbogacony o popularny na całym świecie 
wyciąg z owoców ostropestu, a także uzupełniony o cenne 
ekstrakty z mięty, rumianku, tymianku, dziurawca i aloesu. 

СSkład: pektyny, guma guar, wyciąg z mięty (Mentha piperita L.), 
sproszkowane bulwy topinamburu (Helianthus tuberosus), wyciąg 
z kwiatów rumianku (Chamomilla recutita L.), wyciąg z tymianku 
(Thymus vulgaris), owoce ostropestu plamistego (Silybum marianum 
(L.) Gaertner), wyciąg z dziurawca (Hypericum perforatum L.), wyciąg 
z aloesu (AloeVera).

90 g 
500042 

62,64�zł

NATURALNY SPOSÓB NA POZBYCIE SIĘ TOKSYN

POMÓŻ ORGANIZMOWI WYPROWADZIĆ  
TOKSYNY I INNE PRODUKTY PRZEMIANY MATERII, A 
TYM TAKŻE TE, POWSTAŁE PO SPOŻYCIU ALKOHOLU 

I PO PRZEJEDZENIU
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TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3 
CONCENTRATE
Kompleks lipidowy bogaty w kwasy omega-3 w formie koncentratu 
tłuszczu rybiego. Naturalne źródło kwasów – olej lniany. Kwasy 
Omega-3 – eikozapentaenowy (EPA) oraz dokozaheksaenowy (DHA) 
są ważnym elementem zbilansowanej diety. Skład produktu został 
wzbogacony o witaminę E.  

Skład: estry etylowe kwasów tłuszczowych uzyskane z olejów rybich, żelatyna, olej lniany, 
octan DL-alfa-tokoferolu, przeciwutleniacze: palmitynia askorbylu, koncentrat mieszanki 
tokoferoli.

30 kapsułek 
500062  

60,48�zł

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
Kompleks zawiera wysoko skoncentrowane naturalne barwniki – 
luteinę oraz zeaksantynę niezbędne dla tych, którzy wiele czasu 
spędzają przed monitorami komputerów lub pracują z innymi 
elektronicznymi urządzeniami. Dodatkowo kompleks został 
wzbogacony o olej z syberyjskiego rokitnika i witaminę E, które 
chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Skład: olej z rokitnika (Hippophae rhamnoides L.), bogaty w luteinę wyciąg z aksamitki 
wzniesionej (Tagetes erecta), zeaksantyna, witamina E.

30 kapsułek 
500102  

62,64�zł

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS 
Produkt zawiera cynk i miedź w postaci organicznej, a także naturalną 
witaminę C. Cynk przyczynia się do normalizacji metabolizmu 
węglowodanów i makroelementów, pomaga utrzymać zdrowe kości, 
skórę i włosy. Miedź wpływa na utrzymanie prawidłowej pracy 
systemu odpornościowego oraz chroni komórki przed stresem 
oksydacyjnym. 

Skład: wyciąg z jeżówki, wyciąg z owoców aceroli, wyciąg z korzenia łopianu, wyciąg z 
owoców dzikiej róży, mleczan cynku, cytrynian cynku, cytrynian miedzi..

60 kapsułek 
500040  

62,64�zł

SYNCHROVITALS VII 
Produkt przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wiele czasu spędza-
ją przed monitorami komputerów lub pracują z innymi elektronicz-
nymi urządzeniami. Zawiera on szeroką gamę roślinnych barwników 
korzystnych dla oczu: luteinę, zeaksantynę i beta-karoten. Dodatkowo 
produkt zawiera naturalne antocyjany i witaminę A, które sprzyjają 
utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Skład (Kompleks №1): bogaty w antocyjany suchy wyciąg z kwiatów hibiskusa (hibiscus 
sabdariffa l.), bogaty w antocyjany wyciąg z owoców borówki czarnej (vaccinum myrtillus), 
bogaty w antocyjany wyciąg z owoców aronii (aronia melanocarpa).
Skład (Kompleks №2): suchy wyciąg z owoców aceroli (malpighia glabra), suchy wyciąg 
z owoców dzikiej róży (rosa canina), bogaty w luteinę wyciąg z kwiatów aksamitki 
wzniesionej (tagetes erecta), beta-karoten,witamina c, zeaksantyna.

60 kapsułek 
500050  

102,60�zł

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
Renaissance Triple Set. Formuła 3 „Renessaince Triple Set“ – to 
złożony kompleks substancji roślinnych i mineralnych.  Mikroelementy 
i witaminy chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, wpływają 
na utrzymanie prawidłowej pracy systemu odpornościowego oraz 
zmniejszają uczucie zmęczenia i wyczerpania organizmu.

Skład: wyciąg z pestek winogron (Vitis viniferar), wyciąg z owoców żurawiny 
(Vaccinium subgen. Oxycoccus), wyciąg z szałwii (Salvia officinalis), wyciąg z 
macierzanki (Thymus vulgaris L.), wyciąg z lebiodki pospolitej (Oríganum vulgáre), 
kwasa L-askorbinowy, wyciąg z zielonej herbaty (Thea chinensis L., DL-alfa-tokoferol, 
likopen, wyciąg z czarnej borówki (Vaccínium myrtíllus), rutyna, BetaTab 20 %, wyciąg 
z sosny nadmorskiej (Pinus pinaster), cytrynian cynku (cynk), chlorowodorek tiaminy 
(witamina B1), ryboflawina (witaminaB2), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), 
manganu (mangan), retinol, siarczan miedzi (miedź), jodek wapnia (jod), selenin sodu 
(selen), pikolinian chromu (chrom), maltodekstryna.

120 kapsułek 
500113  

138,24�zł

WYBIERZ ZESTAW PRODUKTÓW  
DLA POPRAWY WZROKU

WSPARCIE DLA WZROKU
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ELEMVITALS ŁATWO PRZYSWAJALNE FORMY MINERAŁÓW 
OPTYMALNE DOBOWE DAWKI

EFEKTYWNE PROPORCJE SKŁADNIKÓW

ELEMVITALS. ZINC 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkt zawiera cynk i miedź 
w postaci organicznej, a także 
naturalną witaminę C. Cynk 
przyczynia się do normalizacji 
metabolizmu węglowodanów 
i makroelementów, pomaga 
utrzymać zdrowe kości, 
skórę i włosy. Miedź 
wpływa na utrzymanie 
prawidłowej pracy systemu 
odpornościowego oraz chroni 
komórki przed stresem 
oksydacyjnym. 

Skład: wyciąg z jeżówki, wyciąg z 
owoców aceroli, wyciąg z korzenia 
łopianu, wyciąg z owoców dzikiej 
róży, mleczan cynku, cytrynian 
cynku, cytrynian miedzi.

60 kapsułek 
500040 � 62,64�zł

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Wapń, cynk, mangan i wi-
tamina D są niezbędne dla 
zachowania prawidłowego 
stanu kości. Wapń przyczynia 
się do prawidłowej pracy 
mięśni, odgrywa ważną rolę 
w procesie dzielenia się komó-
rek. Witamina B6 wpływają 
na prawidłową pracę systemu 
odpornościowego. Witamina 
C wpływa na produkcję kola-
genu, a witamina D na wchła-
nianie się wapnia i fosforu.

Skład: węglan wapnia, 
hydroksyapatyt, cytrynian wapnia, 
wyciąg z soi, wyciąg ze skrzypu 
(Equisetum arvense), kwas 
askorbinowy, cholekalcyferol, 
chlorowodorek pirydoksyny, 
cytrynian cynku, siarczan manganu.

60 kapsułek 
500054 � 42,12�zł

ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
Organiczne związki 
żelaza normalizują proces 
transportu tlenu wewnątrz 
organizmu. Witamina C 
zwiększa przyswajalność 
żelaza, ryboflawiny, 
niacyny i witaminy B6 
oraz przyczynia się do 
prawidłowego metabolizmu 
energetycznego.

Skład: wyciąg z korzenia łopianu, 
wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego, 
kwas L-askorbinowy (witamina 
C), fumaran żelaza, monoazotan 
tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek 
pirydoksyny, nikotynamid, 
kwas foliowy, maltodekstryna, 
sproszkowany róg jelenia.

60 kapsułek 
500039 � 75,60�zł

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Magnez ma ogromne 
znaczenie w procesie 
utrzymania prawidłowej 
pracy układu nerwowego 
oraz mięśni, a także pomaga 
zwalczyć uczucie zmęczenia 
i wyczerpania organizmu. 
Produkt wzbogacony o 
ekstrakty roślinne z kozłka 
lekarskiego, tarczycy 
bajkalskiej i owoców 
dzikiej róży w najbardziej 
organicznej postaci.

Skład: cytrynian magnezu, wyciąg 
z kozłka lekarskiego (Valeriana 
officinalis L.), wyciąg z owoców głogu 
(Сrataegus L.), wyciąg z tarczycy 
bajkalskiej (Scutellaria baicalensis 
Georgi).

60 kapsułek 
500038 � 54,00�zł

ELEMVITALS. SELENIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkt zawiera selen, który 
przyczynia się do utrzymania 
włosów i paznokci w 
dobrej formie,  wpływa na 
prawidłową pracę systemu 
odpornościowego oraz 
tarczycy. Selen, witaminy C 
i E chronią komórki przed 
stresem oksydacyjnym.

Skład: ekstrakt czosnku, wyciąg z 
aceroli, "LalminSe 2000" (drożdże 
Saccharomyces cerevisiae 
zwierające selen w postaci 
selenometioniny), wyciąg z owoców 
róży girlandowej, octan DL-alfa-
tokoferylu, wyciąg z tarczycy 
bajkalskiej, ekstrakt sosny 
śródziemnomorskiej.

60 kapsułek 
500031 � 62,64�zł

ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
W skład produktu 
wchodzi listownica, a 
także liście morszczynu 
pęcherzykowatego – 
algi morskie o wysokiej 
zawartości jodu.  Dodatkowo 
produkt wzbogacono o selen, 
który wpływa na utrzymanie 
prawidłowej pracy systemu 
odpornościowego, a także o 
wyciągi z różeńca górskiego i 
traganka.

Skład: listownica (rodzaj glonów 
(laminaria japonica)), sproszkowany 
korzeń różeńca górskiego (rhodiola 
rosea l.), wyciąg z liści morszczynu 
pęcherzykowatego (fucus 
vesiculosus l.), wyciąg z traganka 
(astragaius membranaceus l.), drożdże 
wzbogacone w selen.

60 kapsułek 
500089 � 33,48�zł

|  3332  |



ELBIFID
Maksymalnie bogaty kompleks z lakto- i bifidobakteriami zbliżony do 
naturalnej flory. Żywotność korzystnych bakterii zapewnia wyjątkowa 
technologia mikrokapsułkowania CellBiotech. Celulozowe kapsułki DR-
-caps idealnie chronią bakterie przed agresywnym wpływem kwasu 
żołądkowego.

Skład: pektyna jabłkowa, koncentrat laktobakterii, koncentrat 
bifidobakterii.

15 kapsułek 
500107  

39,96�zł

LYMPHOSAN PURE LIFE
Naturalny roślinny produkt z pektyną, zawiera dużą ilość błonnika – 
ważnego elementu dla prawidłowego funkcjonowania układu trawien-
nego. Pektyny – jeden z rodzajów błonnika, wpływające na utrzy-
manie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Skład produktu 
wzbogacono dodatkowo o cenne ekstrakty roślinne: koper włoski, 
korzeń łopianu, liście oliwek.

Skład: pektyna, guma guar, sproszkowane bulwy topinamburu 
(helianthus tuberosus), wyciąg z kopru włoskiego (foeniculum 
vulgare var. dulce), wyciąg z korzenia łopianu (arctium lappa), 
wyciąg z liści oliwki europejskiej (olea europaea), wyciąg z 
czarciego pazura (harpagophytum procumbens), wyciąg z 
tarczycy bajkalskiej (scutellaria baikalensis), wyciąg z żeń-
szenia syberyjskiego (eleutherocóccus senticósus), wyciąg 
z róży (rosa majalis herrm.), wyciąg ze skrzypu (equisetum 
arvense), wyciąg z jeżówki (echinacea purpurea), wyciąg z 
aloesu (aloe vera).

90 g 
500030  

62,64�zł

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
Produkt zawiera cynk i miedź w postaci organicznej, a także naturalną 
witaminę C. Cynk przyczynia się do normalizacji metabolizmu 
węglowodanów i makroelementów, pomaga utrzymać zdrowe kości, 
skórę i włosy. Miedź wpływa na utrzymanie prawidłowej pracy 
systemu odpornościowego oraz chroni komórki przed stresem 
oksydacyjnym. 

Skład: wyciąg z jeżówki, wyciąg z owoców aceroli, wyciąg z 
korzenia łopianu, wyciąg z owoców dzikiej róży, mleczan cynku, 
cytrynian cynku, cytrynian miedzi..

60 kapsułek 
500040  

62,64�zł

SYNCHROVITALS V
Produkt zawiera kompleks ResistAidTM, który jest kombinacją 
arabinogalaktanu i polifenoli pozyskiwanych z modrzewia. 
Arabinogalaktan jest źródłem rozpuszczalnego błonnika 
pokarmowego, który pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie 
przewodu pokarmowego, co z kolei korzystnie wpływa na odporność 
organizmu..

Skład (Formuła na dzień): arabinogalaktan pozyskiwany z mo-
drzewia (Larix laricina), wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax 
ginseng), wyciąg z babki lancetowatej (Plantago lanceolata).
Skład (Formuła na wieczór): arabinogalaktan pozyskiwany z 
modrzewia (Larix laricina), wyciąg z liści szałwii (Salvia offici-
nalis), wyciąg z kwiatów rumianku (Chamomilla recutita L.), wy-
ciąg z macierzanki (Thymus vulgaris L.).

60 kapsułek 
500073  

79,92�zł

SIBERIAN PROPOLIS. SILVER
Propolis to jeden z najbardziej skutecznych środków 
przeciwdziałający czynnikom zewnętrznym. Srebrny eliksir 
zawiera wysokie stężenie tej naturalnej substancji w formie 
łatwo przyswajalnej emulsji propolisowej.  Skład eliksiru został 
wzbogacony korzystnie wpływającymi ziołami syberyjskimi: 
jeżówką, pięciornikiem, korzeniem dzięgla lekarskiego i owocami..

Skład: Propolis, miód, wyciąg z jeżówki (Echinacea purpurea L.), wyciąg z owoców 
rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides), wyciąg z pędów pięciornika 
(Pentaphylloides fruticosa L.), wyciąg z korzenia dzięgla lekarskiego (Angelica 
Archangelica Hoffm.), wyciąg z owoców róży (Rosa majalis Herrm.), wyciąg z tymianku 
(Thymus serpyllum L.), wyciąg z kwiatów nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.), 
wyciąg z owoców borówki (Vaccinum vitis-idaea L.), wyciąg z liści czarnej porzeczki 
(Ribes nigrum L.), woda, etanol.

150 ml 
400523  

56,16�zł

WSPARCIE ODPORNOŚCI

WSZYSTKO, CO NIEZBĘDNE  
DO WZMOCNIENIA ODPORNOŚCI
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NATURALNE SYBERYJSKIE ZIOŁA, GRZYBY, PRZYPRAWY I OWOCE, 
KTÓRE STOSUJEMY W NASZYCH PRODUKTACHŚWIAT�ROŚLIN�SYBERYJSKICH

HUBA BRZOZOWA
Inonotus obliquus
Białoporek brzozowy, czy hubę brzozową można spotkać na 
pniach starych brzóz, gdzie może rosnąć latami, osiągając nawet 
3 stopy średnicy.  Szamani syberysjcy uważali, że ten grzyb ku-
muluje w sobie świętą energię Ziemi, dlatego stosowano go w 
celu wzmocnienia ciała i umysłu. Podczas zbierania huby, jak 
mawiali szamani, należało zachować nadzwyczajną ostrożność: 
istniała bowiem możliwość porażenia niewiarygodnie silną ener-
gią, którą uwalniał zrywany grzyb. 

DZIĘGIEL�SYBERYJSKI
Angelica archangelica
Zmarszczone łodygi tej rośliny mogą osiągnąć nawet 6 stóp 
wysokości, a jej pachnące kwiaty tworzą ogromne parasole 
o średnicy 4-5 cm. Takie imponujące rozmiary sprawiają, 
że dzięgiel jest jedną z największych roślin porastających 
Syberię. A słodki i aromatyczny sok, gromadzący się w jego 
pustym pniu, jest pity z przyjemnością przez okolicznych 
mieszkańców.

ROKITNIK SYBERYJSKI
Hippophae rhamnoides
Chyba, nie tylko na Syberii, ale i na całej planecie nie 
znajdziecie drugiego tak bogatego źródła biodostępnego 
beta-karotenu, jakie zawierają te małe pomarańczowe 
jagody.  W odróżnieniu od innych roślin, owoce rokitnika 
zawierają olej, który rozpuszcza beta-karoten, dzięki czemu 
jest on lepiej przyswajalny przez organizm. 

BERGENIA
Bergenia crassifolia
To roślina, znana jest także jako herbata syberyjska, ma bard-
zo grube i twarde liście, co pozwala jej przetrwać w warunkach 
nawet bardzo surowych mrozów. Wiosną i latem liście berge-
nii podlegają procesowi naturalnej fermentacji, w wyniku cze-
go stają się ciemne i suche. Właśnie te liście zbierają okoliczni 
mieszkańcy, aby wytworzyć z nich aromatyczny orzeźwiają-
cy napój.

CEDR SYBERYJSKI
Pinus sibirica
Cedr – jedno z najwyższych drzew wśród syberyjskich 
lasów. Może on osiągać 150 stóp wysokości, a pień mierzyć 
nawet 7 stóp średnicy. Syberyjski cedr jest także symbolem 
długowieczności: dożywa on nawet 500–700 lat. A 
orzeszki cedrowe są ważnym elementem diety okolicznych 
mieszkańców.

ZIZIPHORA
Ziziphora bungeana
Stara tradycja ałtajskich koczowników głosiła, że po 
powrocie z wyczerpującego polowania, w pierwszej 
kolejności należało napić się gorącej herbaty z ziziphorą i 
tłuszczem z jaka. Ziziphora, jak uważano, wzmacnia serce i 
odżywia krew.

SYBERYJSKI�RÓŻENIEC�GÓRSKI
Rhodiola rosea
Różeniec górski, nazywany syberyjskim złotym korzeniem 
jest jedną z najbardziej charakterystycznych roślin-
adaptogenów porastających Syberię. W odróżnieniu od 
szczodraka krokoszowatego i żeń-szenia syberyjskiego 
rośnie w górach na samej północy Syberii na wysokości nie 
mniejszej, niż 3000 – 5000 stóp. Ze względu na szczególne 
warunki, w których rośnie, różeniec jest bardzo odporny na 
mróz i znosi on temperaturę nawet do -60°C!

ŻEŃ-SZEŃ�SYBERYJSKI
Eleutherococcus senticosus
Znany syberyjski naukowiec I. Brechman przez długie lata 
starał się odnaleźć roślinę-stymulator, będącą w stanie 
zastąpić czerwony żeń-szeń, czyli zwiększającą odporność 
na stres bez efektów ubocznych. Długie  lata badań 
przyniosły oczekiwane rezultaty: właśnie takie działanie 
przyniósł korzeń żeń-szenia, niedługo po tym nazwany 
syberyjskim.

ARALIA SYBERYJSKA
Aralia mandshurica
Herbata lub nalewki alkoholowe z korą, korzeniem lub 
kwiatami tej cierniowej rośliny od dawna stosowane były 
na Syberii w walce z bólem głowy, zmęczeniem, obniżeniem 
sprawności seksualnej i wydajności fizycznej. Syberyjski 
żeń-szeń i złoty korzeń Aralii są jednymi z najbardziej 
znanych roślin syberyjskich z typu adaptogenów.

SZCZODRAK KROKOSZOWATY
Leuzea carthamoides
Leuzea krokoszowata, czy też szczodrak krokoszowaty 
– to jedna z ulubionych roślin syberyjskich jeleni, 
zamieszkujących góry Ałtaju. Miejscowi zauważyli, że 
jelenie zjadają korzeń leuzei w dużych ilościach. Jest to silny 
adaptogen i znany jest z wysokiej zawartości ekdysteronu – 
naturalnego składnika anabolicznego.

MODRZEW SYBERYJSKI
Larix sibirica
Młode gałęzi drzewa zawierają unikalny przeciwutleniacz 
– dihydrokwercetynę. Jest on blisko spokrewniony z innym 
znanym przeciwutleniaczem – kwercetyną, ale ze względu 
na pewne różnice w budowie chemicznej, ma też silne 
działanie antyoksydacyjne.

CZOSNEK�NIEDŹWIEDZI
Alium ursinum
Nazwa tej drobnej syberyjskiej rośliny w tłumaczeniu z 
języka łacińskiego oznacza "niedźwiedzią cebulę", ponieważ 
zwierzęta te bardzo chętnie ją spożywają, a zapachem 
przypomina czosnek.  Mieszkańcy Syberii, wiedząc, że 
"niedźwiedzia cebula" jest bogata w witaminy, gromadzą 
zapasy liści i łodyg tej rośliny na zimę.
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Naturalny roślinny produkt z pektyną, zawiera dużą ilość błonni-
ka – ważnego elementu dla prawidłowego funkcjonowania układu 
trawiennego. Pektyny – jeden z rodzajów błonnika, wpływające 
na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Skład 
produktu wzbogacono dodatkowo o cenne ekstrakty roślinne: koper 
włoski, korzeń łopianu, liście oliwek..

Skład: pektyna, guma guar, sproszkowane bulwy topinamburu 
(helianthus tuberosus), wyciąg z kopru włoskiego (foeniculum 
vulgare var. dulce), wyciąg z korzenia łopianu (arctium lappa), 
wyciąg z liści oliwki europejskiej (olea europaea), wyciąg z 
czarciego pazura (harpagophytum procumbens), wyciąg z 
tarczycy bajkalskiej (scutellaria baikalensis), wyciąg z żeń-
szenia syberyjskiego (eleutherocóccus senticósus), wyciąg 
z róży (rosa majalis herrm.), wyciąg ze skrzypu (equisetum 
arvense), wyciąg z jeżówki (echinacea purpurea), wyciąg z 
aloesu (aloe vera).

90 g 
500030  

62,64�zł

FITNESS CATALYST – CHROMLIPAZA
Kompleks z organicznym chromem przyczynia się do prawidłowej 
wymiany mikroelementów w organizmie. Chrom pomaga utrzymać 
prawidłowy poziom cukru we krwi. Suplement diety poprawia 
efektywność sportowych treningów. 

Skład: wyciąg z przepękli ogórkowatej (Momordica charantia), 
ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia sinensis), wyciąg z zeń-
szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), pikolinian 
chromu, kapsułka żelatynowa.

60 kapsułek 
500004 
71,28�zł

SIBIRICHER TOPINAMBUR-PULVER
Naturalny koncentrat inulinowy – to kompleks najważniejszych 
składników czynnych biologicznie pozyskanych z topinamburu. 
Prawdziwą sławę i uznanie topinambur zyskał dzięki odkryciu w 
jego bulwach inuliny. Inulina przyczynia się do normalizacji wymiany 
węglowodanów i tłuszczów, utrzymuje optymalną mikroflorę jelita.

Skład: sproszkowana bulwa topinamburu.
110 g 
400468 
27,00�zł

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
W skład produktu wchodzi listownica, a także liście morszczynu 
pęcherzykowatego – algi morskie o wysokiej zawartości jodu.  
Dodatkowo produkt wzbogacono o selen, który wpływa na 
utrzymanie prawidłowej pracy systemu odpornościowego, a także o 
wyciągi z różeńca górskiego i traganka.

Skład:  listownica (rodzaj glonów (Laminaria japonica)), 
sproszkowany korzeń różeńca górskiego (Rhodiola rosea 
L.), wyciąg z liści morszczynu pęcherzykowatego (Fucus 
vesiculosus L.), wyciąg z traganka (Astragaius membranaceus 
L.), drożdże wzbogacone w selen.).

60 kapsułek 
500089 
33,48�zł

FITNESS CATALYST — ACTIFIBER
Bogaty kompleks naturalnych roślinnych pektyn, niezbędnych do 
utrzymania wielu procesów i funkcji życiowych organizmu człowieka. 
W szczególności, stosowanie pektyn podczas posiłku (6 g na dzień) 
sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi..

Skład: pektyny owocowa, guma guar, jod z listownicy  
(Laminaria japonica Aresch), korzeń łopianu (Arctium lappa L.), 
korzeń prawoślazu lekarskiego i (Althaea officinalis). dwutlenek 
tytanu (E171).

120 kapsułek 
500008  

46,44 zł

OPRACUJ WŁASNY PROGRAM  
ĆWICZEŃ I PRZYJMUJ SUPLEMENT 

Y DIETY, ABY BYĆ ZAWSZE W FORMIE!

KONTROLA WAGI
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FITNESS CATALYST
UDOSKONALENIE  
FORMY FIZYCZNEJ

FITNESS CATALYST — ACTIFIBER
Bogaty kompleks naturalnych roślinnych 
pektyn, niezbędnych do utrzymania wielu 
procesów i funkcji życiowych organizmu 
człowieka. W szczególności, stosowanie 
pektyn podczas posiłku (6 g na dzień) 
sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu 
cholesterolu we krwi.

Skład: pektyny owocowa, guma guar, jod z listownicy 
(Laminaria japonica Aresch), korzeń łopianu (Arctium 
lappa L.), korzeń prawoślazu lekarskiego i (Althaea 
officinalis). dwutlenek tytanu (E171).

120 kapsułek 
500008� 46,44�zł

FITNESS CATALYST — CHROMLIPAZA
Kompleks z organicznym chromem przyczynia 
się do prawidłowej wymiany mikroelementów 
w organizmie. Chrom pomaga utrzymać 
prawidłowy poziom cukru we krwi. Suplement 
diety poprawia efektywność sportowych 
treningów i zajęć fitness.

Skład: wyciąg z przepękli ogórkowatej (Momordica 
charantia), ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia sinensis), 
wyciąg z zeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus 
senticosus), pikolinian chromu.

60 kapsułek 
500004� 71,28�zł
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SYNCHROVITALS VI
Produkt zawiera powszechnie znane połączenie dwóch składników: 
chlorowodorek glukozaminy i siarczan chondroityny. Ich właściwości 
są wzmacniane przez popularne na całym świecie ekstrakty roślinne 
kory białej wierzby, wiązówki błotnej i dzikiej róży. Witamina C 
w składzie produktu sprzyja produkcji kolagenu, niezbędnego dla  
prawidłowego funkcjonowania chrząstek. 

Skład (Formuła na dzień): chlorowodorek glukozaminy (pozyskany ze skorupiaków), 
ekstrakt z kory wierzby, siarczan chondroityny, hydroksypropylometyloceluloza.
Skład (Formuła na wieczór): chlorowodorek glukozaminy (pozyskany ze skorupiaków), 
wyciąg z wiązówki, siarczan chondroityny, hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z owo-
ców róży girlandowej, barwniki: dwutlenek tytanu (E171), kompleksy miedziowe chlorofili i 
chlorofilin (E141).

60 kapsułek 
500065 

58,32�zł

ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
Wapń, cynk, mangan i witamina D są niezbędne dla zachowania 
prawidłowego stanu kości. Wapń przyczynia się do prawidłowej 
pracy mięśni, odgrywa ważną rolę w procesie dzielenia się 
komórek. Witamina B6 wpływają na prawidłową pracę systemu 
odpornościowego. Witamina C wpływa na produkcję kolagenu, a 
witamina D na wchłanianie się wapnia i fosforu.

Skład: węglan wapnia, hydroksyapatyt, cytrynian wapnia, wyciąg z soi, wyciąg ze skrzypu 
(Equisetum arvense), kwas askorbinowy, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, 
cytrynian cynku, siarczan manganu.

60 kapsułek 
500054 

42,12�zł

UYAN NOMO
Joint�comfort�krem�łagodząco-kojący
Balsam zawiera bogaty koktajl olejków eterycznych, ekstraktów  
roślinnych oraz naturalnych substancji regenerujących. Siarka 
organiczna i chondroityna przyspieszają przemianę materii w skórze, 
ekstrakty roślinne wraz z olejkami eterycznymi przynoszą ulgę, 
ukojenie i uczucie komfortu skórze..

Skład: żywica jodły, chondroityna, siarka organiczna, ekstrakty z żywokostu i 
siedmiopalecznika plamistego, papaina, kompleks olejków eterycznych (eukaliptus, jodła, 
rozmaryn, olibanum, goździki)..

100 ml 
402579 

25,83�zł

UJAN NOMO 
Sprężysty�łuk
Ziołowa herbata „Ujan Nomo“ została opracowana dla utrzymania 
prawidłowej pracy stawów, do czego też nawiązuje jej nazwa, która w 
języku buriackim oznacza „sprężysty łuk“..

Skład: liście borówki brusznicy (folia vaccinii vitis-idaea), liście czarnej porzeczki 
(folia ribei nigrum), korzeń lukrecji chińskiej (glycyrrhiza uralensis), skrzyp polny (herba 
equiseti arvense), owoce róży (fructus rosae majalis herrm), wiązówka błotna (herba 
filipendulae ulmaria), korzeń mniszka pospolitego (taraxacum officinale).

30 torebek 
500025 

24,84�zł

ELASTYCZNE STAWY

NIE ZGADZAJ SIĘ NA OGRANICZENIA!  
MAMY WSZYSTKO, CO POMOŻE TOBIE 

SWOBODNIE SIĘ PORUSZAĆ!

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN BORAGE 
AND AMARANTH OIL
Kompleks lipidowy zawiera jeden z kwasów omega 6 - kwas 
gamma-linolenowy oraz kompleks witamin E i D. Witamina E chroni 
organizm przed stresem oksydacyjnym. Witamina D3 wspiera układ 
odpornościowy i odgrywa ważną rolę w podziale komórek.

Skład: Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis), olej z amarantusa (Amaranthus 
caudatus), octan tokoferylu, cholekalcyferol.

30 kapsułek 
500049 

62,64�zł
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POLECANY PRZEZ PROFESJONALISTÓW

ALEKSEY SHABUNYA 
OŚMIOKROTNY NIEKWESTIONOWANY MISTRZ REPUBLIKI BIAŁORUSI, MISTRZ EUROPY, SREBRNY 
LAUREAT MISTRZOSTW ŚWIATA W BODYBUILDINGU.

ROMAN GRISHCHENKO 
ATLETA, WSPÓŁWŁAŚCICIEL KLUBU CROSSFIT BERLOGA, ZWYCIĘZCA I LAUREAT ROSYJSKICH 
I MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW, WICEMISTRZ WIELKIEGO PUCHARU O TYTUŁ NAJLEPIEJ 
PRZYGOTOWANEJ FIZYCZNIE OSOBY W ROSJI (2013), UCZESTNIK CROSSFIT GAMES PACIFIC REGIONALS 
AUSTRALIA W SKŁADZIE ZESPOŁU (2015, 2016), BRĄZOWY LAUREAT WIELKIEGO PUCHARU O TYTUŁ 
NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANEJ FIZYCZNIE OSOBY W KRAJACH WNP - 2017 ( W ZESPOLE), PIERWSZY 
AMBASADOR MARKI SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT.



SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT

OMEGA-3 ULTRA
Bogate�źródło�kwasów�omega-3�na�każdy�dzień.
Wysoka koncentracja omega-3: silne wsparcie podczas intensywnych 
fizycznych treningów. Cztery kapsułki zawierają 100% dziennej wartości 
najważniejszych kwasów omega-3 (eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy), 
otrzymywanych z oczyszczonego tłuszczu ryb morskich. Pomaga zwiększyć 
wytrzymałość i szybciej odzyskać siły po treningu.

Składniki aktywne: ultrakoncentrat omega-3 wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych ryb głębinowych PronovaPure™.

120kapsułek / 102 g 
500484 
90,72��zł

WYSOKA�ZAWARTOŚĆ�
KWASÓW OMEGA-3 
NA�KAŻDY�DZIEŃ

MEGA ESSENTIALS
Połączenie 13 witamin i 8 minerałów dostarcza do organizmu cenne 
odżywcze substancje, szczególnie w okresie dużego fizycznego 
obciążenia organizmu. Produkt zawiera kompleks witamin A, E i C. 
Ryboflawina (witamina B2) pomaga zwalczyć uczucie zmęczenia 
i wyczerpania fizycznego, witaminy B6 i B12, a także kwas 
pantotenowy – wpływają na utrzymanie prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Mangan, wapń i witamina D przyczyniają się do 
zachowania zdrowych kości. Miedź i jod wpływają na prawidłową 
pracę układu nerwowego, żelazo – na szybką regenerację sił, 
selen - poprawia odporność, cynk – normalizuje proces wymiany 
węglowodanów, a magnez – wpływa na usprawnienie pracy mięśni.  
Połączenie witamin i minerałów sprawi, że sport będzie prawdziwą 
przyjemnością! 

Skład: węglan wapnia; cytrynian magnezu, substancja 
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, premiks witaminowy 
(kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa tokoferylu, amid kwasu 
nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, octan 
retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, filochinon, 
cholekalcyferol, cyjanokobalamina); premiks składników 
mineralnych (mleczan żelaza, siarczan cynku, siarczan manganu, 
siarczan miedzi, jodek potasu, selenian sodu) , otoczka kapsułki: 
alkohol poliwinylowy; glikol polietylenowy; barwnik dwutlenek 
tytanu; talk; barwnik tlenki i wodorotlenki żelaza; substancja 
przeciwzbrylająca: stearynian magnezu.

120 tabletek 
500284
64,80�zł

BCAA COMPLEX 
Kompleks wspomagający intensywne treningi, zawierający trzy 
rodzaje niezbędnych aminokwasów, których organizm nie jest w stanie 
sam syntetyzować.
Dzienna dawka leucyny, izoleucyny i waliny w stosunku 2: 1: 1 zawiera 
prawie 5 g aminokwasów.

Skład: L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, substancja 
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; otoczka kapsułki: 
alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk; substancja 
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

120 tabletek 
500277 
62,64�zł

BCAA COMPLEX 
Kompleks wspomagający intensywne treningi, zawierający trzy 
rodzaje niezbędnych aminokwasów, których organizm nie jest w stanie 
sam syntetyzować.
Dzienna dawka leucyny, izoleucyny i waliny w stosunku 2: 1: 1 zawiera 
prawie 5 g aminokwasów.

Skład: L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, substancja 
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; otoczka kapsułki: 
alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk; substancja 
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

120 tabletek 
500277 
62,64�zł
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SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT

DOUBLE-PHASE HI-GRADE PROTEIN
Bilberry / Wild strawberry 
Wieloskładnikowy koktajl proteinowy z sokiem z czarnej jagody lub dzikiej 
truskawki – optymalne połączenie białek o szybkim (izolat białka mleka) i 
wolnym przyswajaniu (kazeina).  W koktajlu zawarte są także rozgałęzione 
aminokwasy (BCAA). Białko wpływa na zwiększenie masy mięśniowej i 
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Produkt wygodny do użycia: weź z sobą saszetkę na trening lub na spacer, 
aby uzupełnić dzienną dietę!

Skład: koncentrat białka mleka (kwas L-glutaminowy, L-glutamina, L-prolina, L-leucyna, L-lizyna, 
kwas L-asparginowy, L-aspargina, L-walina, L-seryna, L-tyrozyna, L-izoleucyna, L-fenyloalanina, 
L-treonina, L-arginina, L-alanina, L-metionina, L-histydyna, L-glicyna, L-tryptofan, L-cysteina); 
hydrolizat białka serwatki mleka; izolat białka serwatki mleka; naturalny aromat czarnej jagody/
dzikiej truskawki; L-karnityna, suszone owoce czarnej jagody/dzikiej truskawki (vaccinum 
myrtillus)/(fragaria ananassa); substancje słodzące: sacharoza, glikozydy stewiolowe; regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy; ryboflawina; cyjanokobalamina.

15*25 g 
500447/500448� 108,00�zł

SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT 
MULTICOMPONENT HI-GRADE 
PROTEIN 
Wieloskładnikowy suplement diety zawiera białka wysokiej jakości 
o różnym czasie przyswajalności: hydrolizat białkowy i aminokwasy 
(BCAA), białko serwatkowe i kazeina. W produkcie zawarty jest jeden 
z najpopularniejszych wśród miłośników sportu składnik, który dodaje 
energii, dzięki czemu białko idealnie odpowiada nie tylko profesjonalnym, 
ale początkującym sportowcom. Białko wpływa na zwiększenie masy 
mięśniowej i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
0% aromatów, wypełniaczy, 0% białka roślinnego. 

Skład: koncentrat białka mleka, (L-lizyna, L-leucyna, 
L-walina, L-izoleucyna, L-fenyloalanina, L-treonina, 
L-histydyna, L-metionina, L-tryptofan), naturalne kakao 
w proszku, hydrolizat białka serwatki mleka, kompleks 
aminokwasów BCAA (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina), 
izolat białka serwatki mleka, substancja słodząca: glikozydy 
stewiolowe; emulgator lecytyna sojowa.

15*30 g 
500466
108,00�zł

SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT 
WHEY SILVER ICE PRO
W jednej porcji zawarto 24 g białka serwatki mleka, z czego 7,5 g to 
BCAA wysokiej jakości. 
Białko wpływa na zwiększenie masy mięśniowej i pomaga w 
utrzymaniu zdrowych kości. Produkt wygodny do użycia: weź z sobą 
saszetkę na trening lub na spacer, aby uzupełnić dzienną dietę!
0% aromatów i wypełniaczy, 0% białka roślinnego. 

Skład: izolat białka serwatki mleka (L-leucyna, kwas 
L-glutaminowy, L-glutamina, L-lizyna, L-walina, kwas L 
asparaginowy, L-izoleucyna, L-alanina, L-fenyloalanina, 
L-treonina, L-tyrozyna, L-prolina, L-seryna, L-arginina, 
L-histydyna, L-metionina, L-cysteina, L-glicyna, L-tryptofan); 
koncentrat białka mleka, naturalne kakao w proszku, 
kompleks aminokwasów BCAA (L-leucyna, L-izoleucyna, 
L-walina); łupinki nasion babki lancetowatej (Plantago 
lanceolata), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.

15*30 g 
500366
180,36�zł
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Marka  
dobrego  
odżywienia!

0%  
Sztucznych aromatów 
oraz dodatków Białka 
roślinnego

Smacznie!

Korzystnie!

W dowolnym 
czasie!

Trudno wyprodukować smaczne 
jedzenie bez syntetycznych 
wzmacniaczy smaku, ale nam się 
to udało!

Dokładnie dobrane 
składniki. 

Po prostu wrzuć do kieszeni  
i weź z sobą!

YOO�GO!�SHAKE�IT!�ODŻYWCZY�
KOKTAJL COCOA & GINGER
Proszek dla przygotowania białkowego 
napoju z kakao, imbirem i zamiennikiem 
cukru.
Koktajl odżywczy na bazie koncentratu białka 
mleka bogaty w odżywcze składniki. Produkt 
został stworzony specjalnie dla ludzi, którzy dbają o 
swoją figurę. Proszek kakaowy i naturalny słodzik z 
ekstraktu ze stewii zapewniają przyjemny, niezbyt 
słodki smak.
Produkt zawiera:
15,5 g białka - przyczynia się do utrzymania 
i zwiększenia masy mięśniowej, zachowania 
prawidłowej tkanki kostnej.
2,5 mcg (100% dziennego zapotrzebowania) 
witaminy B12 - pomaga złagodzić objawy zmęczenia, 
przyczynia się do normalnego funkcjonowania 
układu nerwowego i funkcji odpornościowych.
24 mg (30% ZDS *) witaminy C - sprzyja produkcji 
kolagenu dla prawidłowego funkcjonowania kości, 
wspiera odporność w trakcie i po wysiłku.  

Składniki aktywne: białko z mleka (koncentrat białka 
mleka) (70%), błonka pestek babki zwyczajnej (10%), 
odtłuszczony kakao proszek (10%), proszek korzeni imbiru 
(3%), winian L-karnityna (2%), beta glukany owsiane (1%), 
kwas gamma-linolenowy z oleju z nasion ogórecznika 
lekarskiego (borage) (1%), ekstrakt z gorzkiego melona 
(1%), olej rybny (1%), wyciąg z aceroli (0,5%), glikozydy 
stewiolowe liści stewii, cyjanokobalamina, kwas 
L-askorbinowy.

175 g (7х25 g) 
500541 57,24��zł

* ZDS - Zalecanego Dziennego Spożycia.
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HIGIENA  
JAMY USTNEJ

Nie zawiera fluoru, 
laurylosiarczanu, PEG, 
parabenów, środków 
ściernych, środków 
konserwujących, 
sztucznych aromatów 
i barwników. Nie 
testowano  na 
zwierzętach.

SYBERYJSKA 
DZIKA�RÓŻA
Pasta do zębów. 
Regeneracja i odnowa
Naturalna pasta do zębów 
"Syberyjska dzika róża" 
zawiera naturalne minerały 
z czerwonej glinki i olejków 
eterycznych oraz wyciągi z 
cennych roślin: dzikiej róży, 
jałowca, szałwii, rokitnika i 
rumianku. 

Skład: chlorofillipt (wyciąg z liści 
euka-liptusa), wyciąg z modrzewia 
syberyjskie-go, olejek z eukaliptusa, 
mięta, szałwia, lukrecja, rdestowiec 
ostrokończysty, tarczyca bajkalska, 
rumianek, olejek z drzewa 
herbacianego..

75 ml 
403379 � 28,29�zł

SYBERYJSKI PROPOLIS
Pasta do zębów. 
Naturalna pielęgnacja 
jamy ustnej
Naturalna pasta do zębów 
"Propolis syberyjski" 
zawiera naturalną emulsję 
propolisu, olejki eteryczne 
i ekstrakty cennych roślin 
Syberii.

Skład: wyciągi z propolisu, 
bergenii, rumianku, szałwii i 
owoców rokitnika..

75 ml 
403380 � 28,29�zł

SYBERYJSKI ROKITNIK
Naturalna pasta dla 
wrażliwych zębów
Pasta do zębów "Rokitnik 
syberyjski" – produkt 
naturalnej ochrony nawet 
dla najbardziej wrażliwych 
zębów i dziąseł. Zawiera 
ona cenny olejek i sok z 
rokitnika o właściwościach 
antyoksydacyjnych.

Skład: olejek z rokitnika, naturalny 
sok z rokitnika, wyciąg z nagietka, 
wyciąg z lebiodki.

75 ml 
403024� 28,29�zł

ODŚWIEŻAJĄCY�PŁYN�DO�
PŁUKANIA�JAMY�USTNEJ��
Codzienna pielęgnacja jamy ustnej jeszcze skuteczniejsza! 
"Syberyjska kolekcja balsamów" przedstawia nową formułę 
świeżego oddechu. Ekstrakty z modrzewia syberyjskiego i mię-
ty, szałwii, lukrecji oraz japońskiego rdestu ptasiego i tarczycy 
bajkalskiej mają właściwości profilaktyczne, pomagają w utrzy-
maniu higieny jamy ustnej i przyjemnie odświeżają oddech!  

Skład: chlorofillipt (wyciąg z liści eukaliptusa), wyciąg z modrzewia syberyj-
skiego, olejek z eukaliptusa, mięta, szałwia, lukrecja, rdestowiec ostrokończy-
sty, tarczyca bajkalska, rumianek, olejek z drzewa herbacianego.

250 ml
401915 � 28,29�zł
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REWOLUCYJNY KOMPLEKS 
WZMACNIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI 
AKTYWNYCH SUBSTANCJI 
SYBERYJSKICH ENDEMICZNYCH 
ROŚLIN

BIOLOGICZNIE AKTYWNE KOSMETYKI:
• Skoncentrowana siła
• Ukierunkowane działanie
• Szybki efekt

EFEKTY ENDESSENCE
• Wzmacnia działanie aktywnych składników produktów 

kosmetycznych
• Zapewnia ochronę antyoksydacyjną, wpływa na popra-

wę ochronnych właściwości skóry
• Regeneruje, zwiększając żywotność komórek skóry, tym 

samym przedłużając młodość na poziomie komórkowym.

TECHNOLOGIE ENDESSENCE
W odróżnieniu do tradycyjnych sposobów technologia Eu-
tectic pozwala zachować "żywy" sok roślin endemicznych o 
wysokiej bioaktywności, praktycznie całkowicie wyciągając 
z nich korzystne substancje.

ZIOŁA ENDESSENCE
Podstawę kompleksu ENDESSENCE stanowią substancje 
aktywne pięciu syberyjskich roślin endemicznych:
• tarczyca bajkalska - posiada właściwości adaptogenne, 

antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe;
• szczodrak krokoszowaty - wykazuje działanie tonizujące, 

posiada właściwości adaptogenne;
• różecznik Adamsa - znany z działania antyoksydacyjnego 

i antyseptycznego, wpływa na poprawę stanu komórek 
skóry;

• żeń-szeń syberyjski - znany z właściwości tonizujących i 
adaptogennych;

• różeniec - oczyszcza komórki z toksyn i zanieczyszczeń, 
normalizuje proces wymiany substancji w skórze, wzmac-
nia odporność.

Łącząc wysoką bioaktywność endemicznych roślin*  
i rewolucyjną technologię ekstrakcji, otrzymaliśmy wysoce 
skuteczny kompleks ENDESSENCE.

* Rośliny endemiczne lub endemiki - rośliny, rosnące jedynie na określonym 
terenie (w danym przypadku na Syberii).
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ENDESSENCE

Składniki aktywne: Olejek żurawinowy i olej ze żmijowca, olej z rokitnika, ekstrakty z nasion owsa i lnu, ENDESSENCE 
(ekstrakty z różanecznika Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, szczodraka krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej).

Składniki aktywne: Olejek żurawinowy i olej ze 
żmijowca, olej z rokitnika, ekstrakty z nasion owsa i 
lnu, ENDESSENCE (ekstrakty z różanecznika Adamsa, 
żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, szczodraka 
krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej).

JEDWABISTA 
FORMUŁA�NA�

BAZIE RZADKICH 
NATURALNYCH 

OLEJKÓW

ODMŁADZAJĄCY�KREM�POD�OCZY
Dodaj swojej skórze elastyczności dzięki 
silnej formule anti-aging opartej na 
endemicznych syberyjskich roślinach, 
cennych minerałach i olejach roślinnych. 
Jedwabista formuła kremu głęboko nawilża, 
pomaga wygładzić zmarszczki mimiczne, 
nadaje skórze wokół oczu młody wygląd.

15 ml 409254 � 27,06�zł

ODMŁADZAJĄCY�KREM�
DO TWARZY
Jedwabista formuła na bazie rzadkich 
naturalnych olejków. Ten skuteczny krem 
odżywczy opiera się na endemicznych 
syberyjskich roślinach, silnych naturalnych 
przeciwutleniaczach i rzadkich natural-
nych olejkach. Intensywna formuła prze-
ciwstarzeniowa usuwa wszelkie oznaki 
zmęczenia i odwodnienia, wspomaga wy-
gładzenie zmarszczek, przywraca skórze 
blask i elastyczność.

75 ml 409253� 36,90�zł

ODMŁADZAJĄCO-
OCZYSZCZAJĄCY�ŻEL�
DO MYCIA TWARZY
Jedwabista formuła na bazie rzadkich 
naturalnych olejków. Formuła delikatnego 
ziołowego żelu na bazie 10 naturalnych 
ekstraktów i olejków głęboko oczyszcza, 
normalizuje, tonizuje i delikatnie peelinguje 
skórę, nie wysuszając jej. Skutecznie 
usuwa makijaż i nadmiar sebum, 
regeneruje i odmładza skórę.

300 ml 409252� 31,98�zł
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Składniki aktywne: witamina PP, olejek z tui syberyjskiej, olejki eteryczne mięty, cytryny i limonki, ENDESSENCE – wyciągi 
z syberyjskich roślin endemicznych (różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego,  szczodrak krokoszowaty, 
różeniec, tarczyca bajkalska).

ENDESSENCE

SZAMPON�ZWIĘKSZAJĄCY�
OBJĘTOŚĆ�WŁOSÓW
Naturalny ziołowy szampon do włosów 
cienkich delikatnie oczyszcza włosy, 
pozbywając się skutecznie tłuszczu oraz 
pozostałości produktów do stylizacji, 
pomagając w utrzymaniu objętości włosów 
na dłużej. Twoje włosy stają się gęstsze i 
piękne!

250 ml  409257  31,98�zł

ODŻYWKA�ZWIĘKSZAJĄCA�
OBJĘTOŚĆ�WŁOSÓW
Wchodzące w skład produktu ekstrakty 
roślin syberyjskich tworzą delikatną 
naturalną formułę, która nadaje sił twoim 
włosom, dodaje im objętości i naturalnego 
blasku.

250 ml 409258  31,98�zł
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ODBUDOWUJĄCY� 
SZAMPON�DO�WŁOSÓW��
Szampon z witaminami B6 i PP, wyciągami 
z łopianu i imbirem pomaga normalizować 
pracę mieszków włosowych. Kompleks 
ENDESSENCE, D-panthenol i inulina nawilżają 
włosy, sprawiając, że stają się bardziej 
elastyczne, nadając naturalny połysk i blask. 

Składniki aktywne: witaminy B6 i PP, wyciągi z łopianu i imbiru, hydrolizat keratyny, 
pantenol, inulina, kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (ekstrakty z różanecznika 
Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, szczodraka krokoszowatego, tarczycy 
bajkalskiej).

250 ml  406327� 35,67�zł

REGENERUJĄCY� 
SZAMPON�DO�WŁOSÓW�
Szampon delikatnie oczyszcza i regeneruje 
suche i farbowane włosy. Witaminy PP i 
B6 wpływają na regenerację osłabionych 
włosów, pomagają zachować kolor włosów 
farbowanych na dłużej.  Ekstrakt z aloesu 
i kompleks ENDESSENCE nawilżają włosy, 
przywracają siłę witalną, piękno  blask. 

Składniki aktywne: polisacharydy modrzewiowe, pantenol, wyciąg z łopianu, rumianku i 
aloesu, kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (ekstrakty z różanecznika Adamsa, 
żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, szczodraka krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej).

250 ml  410276� 35,67�zł

REGENERUJĄCA�ODŻYWKA�DO�WŁOSÓW��
Odżywka z olejkami z lnicznika, pomarańczy i shea zmiękcza i 
wygładza suche i farbowane włosy. Hydrolizat keratyny pomaga 
zregenerować zniszczone włosy, kompleks roślinny ENDESSENCE, 
wyciągi z łopianu i soku z aloesu głęboko nawilżają, dodają blasku i 
połysku. 

Składniki aktywne:  aktywne: olej lnicznika, shea, skórka pomarańczowa, hydrolizat 
keratyny, ekstrakt z łopianu, ekstrakt z soku z liści aloesu, kompleks ekstraktów 
roślinnych ENDESSENCE (różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego,  szczodrak 
krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska).

250 ml 404786� 40,59�zł

REGENERUJĄCA�MASKA�DO�WŁOSÓW��
Luksusowa maska z fosfolipidami i kompleksem ENDESSENCE 
zapewnia potrójną pielęgnację włosów suchych i zniszczonych: 
odżywia, nawilża i sprawia, że po każdym użyciu włosy stają się 
bardziej posłuszne. Keratyna zapewnia selektywną odbudowę 
zniszczonych włosów, olej z granatów zmiękcza i wygładza. 

Składniki aktywne: Olej kokosowy, olej z pestek granatu, fosfolipidy, oleje z lnicznika i 
shea, olejek ze skórki pomarańczowej, ekstrakty roślinne ENDESSENCE (różecznik Adamsa, 
korzeń żeń-szenia syberyjskiego,  szczodrak krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska), 
ekstrakt z łopianu, ekstrakt z rumianku, olejek sojowy.

150 ml  405818� 45,51�zł

ODBUDOWUJĄCA�ODŻYWKA�DO�WŁOSÓW 
Odżywka z apigeniną i pantenolem wzmacnia i wygładza włosy, 
pomaga stymulować ich wzrost. Wyciągi z łopianu i imbiru pomagają 
normalizować pracę mieszków włosowych, kompleks ENDESSENCE i 
kompleks D-panthenol nawilżają włosy, uelastyczniają, dodają blasku 
i połysku. 

Składniki aktywne: apigenina, pantenol, wyciągi z łopianu i imbiru, olejki eteryczne 
z szałwii i lawendy, kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (różecznik Adamsa, 
korzeń żeń-szenia syberyjskiego,  szczodrak krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska).

250 ml  404783� 40,59�zł

ODBUDOWUJĄCA�MASKA�DO�WŁOSÓW��
Maska z hydrolizatem keratyny, kofeiną i witaminą PP pomaga 
wzmocnić włosy od samych cebulek i aktywuje ich wzrost. Odżywka 
miodowa, ENDESSENCE i kompleks D-panthenol nawilżają i 
wygładzają włosy, sprawiają, że stają się bardziej posłuszne, nadają 
piękna, gładkości i połysku.

Składniki aktywne: hydrolizat keratyny, kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
(różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego,  szczodrak krokoszowaty, różeniec, 
tarczyca bajkalska), D-panthenol, wyciąg z łopianu, ekstrakt z imbiru, olejki eteryczne z 
szałwii, anyżu i lawendy.

150 ml  404785� 45,51�zł

WKRÓTCE 
W�SPRZEDAŻY

WKRÓTCE 
W�SPRZEDAŻY

ENDESSENCE
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KREM DO TWARZY Z 
FILTREM SPF 50  
Bardzo skuteczna ochrona przed 
fotostarzeniem i pigmentacją, delikatna 
pielęgnacja skóry. Krem z kompleksem 
roślinnym ENDESSENCE, pantenolem i 
ekstraktem z nagietka pomaga radzić sobie 
z negatywnymi wpływem środowiska 
na skórę. Bardzo skuteczne filtry 
zapewniają niezawodną ochronę przed 
promieniowaniem UVA i UVB. 

Składniki aktywne: panthenol, olej z nagietka, 
witamina E, połączenie wysoce skutecznych filtrów, 
kompleksowe ekstrakty roślinne ENDESSENCE (różecznik 
Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego,  szczodrak 
krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska).

50 ml  412269� 54,12�zł

МLECZKO�DO�CIAŁA�Z�
FILTREM SPF 30  
Delikatne mleko z kompleksem roślinnym 
ENDESSENCE zapewnia skuteczną ochronę 
przed promieniowaniem UVA i UVB i ma 
łagodne działanie odżywcze. Delikatnie 
chroni skórę przed fotostarzeniem, 
oparzeniami i uszkodzeniami. Olej z gorczycy 
abisyńskiej, witamina E i olej z nagietka 
delikatnie pielęgnują skórę ciała, czyniąc ją 
gładką i delikatną. 

Składniki aktywne: olej gorczycy abisyński, olej z 
nagietka, witamina E, panthenol, połączenie wysoce 
skutecznych filtrów, kompleks ekstraktów roślinnych 
ENDESSENCE (różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia 
syberyjskiego,  szczodrak krokoszowaty, różeniec, 
tarczyca bajkalska).

100 ml 412270� 54,12�zł

WKRÓTCE 
W�SPRZEDAŻY

ENDESSENCE
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ROŚLINNE BALSAMY
O AKTYWNYM DZIAŁANIU

BALSAM�DO�MASAŻU�CIAŁA
Aromatyczny balsam łagodzi uczucie zmęczenia po wysiłku fizycznym, 
pomaga przy ogólnym osłabieniu oraz przywraca uczucie komfortu i 
ukojenia.  Bogaty kompleks ekstraktów z ziół i olejek z jodły wpływają na 
szerokie spektrum działania produktu: aromaterapeutyczne, rozgrzewające 
i orzeźwiające. 

Składniki aktywne: olej z jodły (abies sibirica), kamfora, olejek eukalip-
tusowy (eucalyptus globulus), żywica sosnowa (abies sibirica), wycią-
gi z dziurawca (hypericum perforatum), macierzanki (thymus serpyllum), 
huby brzozowej (fungus betulinus), kory dębu (quercusrobur), piwonii le-
karskiej (paeonia officinalis), podbiału pospolitego (tussilago farfara), pokr-
zywy zwyczajnej (urtica dioica), chmielu (humulus lupulus), bergenii (ber-
genia crassifolia), solanki (salsola collina), naostrzyka białego (melilotus 
albus), dzięgla chińskiego (angelica sinensis) i pięciornika kurze ziele (po-
tentilla erecta).

250 ml 
401806
36,90�zł

ŻEL�ODBUDOWUJĄCY
Połączenie ziół, naturalnych olejków eterycznych, syberyjskiego propolisu, 
pyłku pszczelego i pszczelego mleczka, łagodzi i odbudowuje podrażnienia 
skóry, wywołane ukąszeniami owadów, działaniem słońca, wiatru oraz 
mrozu. 

Składniki aktywne: olej słonecznikowy (helianthus annuus), 
olejrycynowy (ricinus communis), wosk pszczeli, oliwaz oliwek (olea 
europaea), olej sezamowy (sesamum indicum), olejek lawendowy 
(lavandula angustifolia), żywica sosnowa (abies sibirica), olejek sosnowy 
(abies sibirica), olejek eukaliptusowy (eucalyptus globulus), ekstrakt z 
mleczka pszczelego, wyciąg z amarantusa (amaranthus paniculatus), 
ekstrakt pyłku pszczelego, miód, ekstrakt z rozmarynu (rosmarinus 
officinalis), olejek sandałowy (santalum album), tokoferol.

30 ml 
401802
28,29�zł

UYAN NOMO 
Joint comfort krem łagodząco-kojący
Balsam zawiera bogaty koktajl olejków eterycznych, ekstraktów  
roślinnych oraz naturalnych substancji regenerujących. Siarka organiczna i 
chondroityna przyspieszają przemianę materii w skórze, ekstrakty roślinne 
wraz z olejkami eterycznymi przynoszą ulgę, ukojenie i uczucie komfortu 
skórze.

Składniki aktywne: żywica jodły, chondroityna, siarka organiczna, eks-
trakty z żywokostu i siedmiopalecznika plamistego, papaina, kompleks 
olejków eterycznych (eukaliptus, jodła, rozmaryn, olibanum, goździki).

100 ml 
402579
25,83�zł

PŁYN�TONIZUJĄCY�DO�SKÓRY�GŁOWY�
Przeznaczony do pielęgnacji skóry głowy. Olejki eteryczne, wchodzące 
w skład płynu mają działanie łagodzące, ekstrakty roślinne eliminują 
podrażnienia skóry głowy oraz łupież. Kompleks aktywnych składników 
korzystnie wpływa na mieszki włosowe, dzięki czemu włosy stają się 
silniejsze i mocniejsze.

Składniki aktywne: ekstrakt z dziurawca, rumianku, łopianu, 
dzikiego bzu, gryki, aloesu, kofeiny.

250 ml  
401805
36,90�zł

|  65



DLA 
MĘŻCZYZN

NAWILŻAJĄCO-KOJĄCY�BALSAM�PO�GOLENIU*�
Łagodny balsam nawilżający do pielęgnacji twarzy po 
goleniu z wyciągiem z dziwidła, naturalnym składnikiem 
nawilżającym, bisabololem, inuliną, olejkiem cedrowym i 
wyciągami z ziół. Działa przeciwzapalnie i odświeżająco. 
Nadaje skórze świeży i zadbany wygląd.

Składniki aktywne: olejki z orzecha cedrowego, leśnego i pistacji, ekstrakt z 
imbiru, rozmarynu, szałwii i wetiewerii.

100 ml  402086� 52,89�zł

ŻEL�DO�GOLENIA�DLA�MĘŻCZYZN�
ULTRA�COMFORT*
Delikatna konsystencja żelu zapewnia łagodny poślizg ostrza 
i sprawia, że golenie jest bardzo komfortowe. Składniki 
aktywne zmiękczają zarost i skórę, nie powodują uczucia 
ściągnięcia. Nie powoduje podrażnień. Żel pomaga przywrócić 
równowagę wodną skóry.

Składniki aktywne: ekstrakt babki lancetowatej i rutwicy lekarskiej, olejki 
eteryczne z szałwii, mięty, jałowca, wetiwerii.

100 ml  402087� 52,89�zł

ŻEL�DO�MYCIA�TWARZY�DLA�MĘŻCZYZN*
Ultrapieniący się balsam, opracowany specjalnie dla 
mężczyzn. Delikatnie oczyszcza skórę twarzy, skutecznie 
usuwając sebum i zwalczając niedoskonałości cery. W ciągu 
kilku minut skóra staje się idealnie matowa, czysta i świeża.

Składniki aktywne: ekstrakt z chmielu i dzięgla, ekstrakt z babki lancetowatej i 
macierzanki, olejki eteryczne sosny, szałwii i wetiwerii. 

80 ml  402145� 33,00�zł

*�ILOŚĆ�OGRANICZONA!
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*�LIMITED! *�ILOŚĆ�OGRANICZONA!

ODBUDOWUJĄCA�ODŻYWKA�DO�WŁOSÓW*
Zawarte w odżywce aktywne wyciągi roślinne, stymulują pracę 
mieszków włosowych i wzmacniają korzenie włosów. Kompleksowe  
odżywienie przyczynia się do przyspieszenia porostu błyszczących, 
gładkich i mocnych włosów. Nawilża włosy, nadaje im naturalnego 
blasku. Wyciąg z łopianu zwiększa elastyczność włosów, tym samym 
zmniejszając ich łamliwość i hamując ich wypadanie. Naturalne olejki 
podkreślają blask włosów.

Składniki aktywne: ekstrakt z łopianu i imbiru, ekstrakt 
z drzewa karobowego, olejek eteryczny z szałwii, anyżu i 
lawendy.

250 ml 
401823 
40,59�zł

ODBUDOWUJĄCY�SZAMPON�DO�WŁOSÓW*
Specjalny składnik – hydrolizat keratyny, pobudza włosy do wzrostu, 
wzmacnia je i zmniejsza ich łamliwość. D-pantenol i inulina nawilżają 
włosy, nadają im elastyczność. Witamina PP, ekstrakt z łopianu i 
imbiru normalizują pracę mieszków włosowych oraz poprawiają 
mikrocyrkulację w skórze głowy.  Olejki eteryczne pomagają pozbyć się 
swędzenia skóry głowy, jej łuszczenia oraz nadają włosom blask.

Składniki aktywne: ekstrakt z łopianu, olejek eteryczny z 
szałwii, wyciąg z korzenia imbiru i olejek miętowy.

250 ml 
401821 
40,59�zł

LUKSUSOWA�ODŻYWKA� 
DO�WŁOSÓW�FARBOWANYCH�I�SUCHYCH*
Nawilża i odżywia włosy farbowane, odbudowuje warstwę ochronną  
włosów osłabionych lub zniszczonych działaniem światła słonecznego, 
barwników chemicznych, stylizacją włosów, częstym myciem. Odżywka 
ułatwia rozczesywanie włosów, zmniejsza ich łamliwość, nadaje im 
blask. Kompleks ekstraktów roślinnych pomaga na dłużej zachować 
kolor włosów farbowanych, nadaje im blask i wzmacnia je.

Składniki aktywne: olejek z dzikiej róży, ekstrakt z aloesu, 
esktrakt z łopinu i rumianku.

250 ml 
401780 
40,59�zł

DELIKATNY SZAMPON  
DO�WŁOSÓW�FARBOWANYCH�I�SUCHYCH* 
Delikatnie  oczyszcza włosy i skórę głowy. Kompleks ekstraktów z 
łopianu, rumianku i kwiatów lipy regeneruje włosy i wzmacnia ich 
strukturę. Proteiny zawarte w szarłacie i aloesie odżywiają włosy, 
wzmacniają je i nadają im blask.

Składniki aktywne: wyciąg z łopianu i aloesu, wyciąg z 
rumianku i lipy, olejek z żywotnika.

250 ml 
401837 
40,59�zł

MASKA NA TWARZ  
Z�OLEJU�Z�TŁUSZCZU 
NOREK*
Naturalny olejek z tłuszczu 
z norek w składzie  kremu, 
skutecznie odżywia i nawilża 
cerę, stymulując jej regenerację, 
poprawiając koloryt i jędrność 
skóry. Wygładza delikatne 
zmarszczki na szyi, wokół oczu 
i ust. 

Składniki aktywne: olejek z tłuszczu z 
norek, wosk pszczeli, olejek z rokitnika, 
olejek eteryczny z melisy i jaśminu.

100 ml 
400310� 31,98�zł

ZIOŁOWY�ŻEL�
OCZYSZCZAJĄCY�
Dokładnie oczyszcza skórę 
twarzy, delikatnie usuwając 
makijaż i zanieczyszczenia. 
Nie powoduje podrażnień, 
zmiękcza, koi i wygładza 
skórę. Do każdego typu cery, 
szczególnie zalecany do 
pielęgnacji cery mieszanej.

Składniki aktywne: aloes, jojoba, 
ekstrakty syberyjskich jagód.

80 ml 
401831� 35,67�zł

NAWILŻAJĄCA�MASKA� 
DO�WŁOSÓW�SUCHYCH�
I�FARBOWANYCH*
Maska do włosów z fosfolipidami 
zapewnia włosom farbowanym 
potrójną pielęgnację: odżywia, 
nawilża, wygładza. Aloes i 
D-pantenol nawilżają, wyrównują 
strukturę włosa, zwiększają 
ich odporność na uszkodzenia, 
wynikające ze stylizacji 
włosów. Olejek eteryczny ze 
skórki pomarańczowej i olejek 
z żywotnika nadają włosom 
naturalny blask, wyciąg z 
kwiatków lipy pomagają na 
dłużej zachować kolor włosów 
farbowanych.

Składniki aktywne: olejek z dzikiej 
róży, wyciąg z rumianku i łopianu, 
aloes.

200 ml 
402882� 49,20�zł
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JODŁA�SYBERYJSKA
Abies sibirica
To wysokie, zawsze zielone drzewo, jest znane ze swojej 
żywicy. W odróżnieniu od sosny lub cedru, pień jodły 
syberyjskiej posiada cienką, miękką i gładką korę z licznymi 
pęcherzykami. Rdzenni mieszkańcy nacinali je nożem 
i zbierali wyciekającą z kory żywicę, którą następnie 
stosowali do gojenia ran.

JAŁOWIEC�SYBERYJSKI
Juniperus sibirica
Na przestrzeni wieków mieszkańcy Syberii poznali 
antybakteryjne i przeciwgrzybiczne działanie jałowca, 
bogatego w olejki eteryczne. Robili oni napar z młodych 
gałązek i myli nim beczki, które nastęnie wykorzystywali do 
przechowywania produktów podczas długiej zimy.

KALINA
Viburnum opulus
Owoce kaliny są bardzo kwaśne i są uznawane za niejadalne 
w większości krajów, gdzie rośnie ten gatunek. A ponieważ 
zasoby żywieniowe Syberii są ograniczone, okoliczni 
mieszkańcy nauczyli się przetwarzać te jagody. Najczęściej 
wykorzystywane są jako farsz do tradycyjnego syberyjskiego 
ciasta.

SYBERYJSKA�ŻURAWINA�
Vaccinium oxycoccus
Dziko rosnąca syberyjska żurawina zawiera dużą ilość 
antyoksydantów. Owoce te mają nie tylko inny skład, 
ale i całkowicie różnią się od swoich amerykańskich 
"odpowiedników" z wyglądu: są mniejsze i grubsze, mają 
o wiele bardziej intensywny aromat, są kwaśne, bez nuty 
słodyczy.

PODBIAŁ�POSPOLITY
Tussilago farfara
Ta roślina posiada charakterystyczną nazwę – podbiał 
pospolity. Związana jest ona z budową liści, których 
powierzchnia jest gładka i chłodna, natomiast spód liści jest 
aksamitna i ciepła.

POMOCNIK SYBERYJSKI
Chimáphila umbellata
Dosłowne tłumaczenie nazwy tej niewielkiej leśnej rośliny 
w kilku językach oznacza "lubiącą zimę". To dlatego, 
że pomocnik syberyjski jest jedną z niewielu roślin, 
porastających północne lasy, w tym także i syberyjskie.

DRZEWO KORKOWE AMUR
Phellodendron amurense
Wraz z gingko biloba, drzewo Amur zalicza się do roślin 
reliktowych, co oznacza, że rosły na Ziemi jeszcze przed 
okresem lodowcowym.  Kora tego drzewa jest szanowanym 
składnikiem w medycynie chińskiej i środkiem o szerokim 
zastosowaniu.

WIERZBÓWKA KIPRZYCKA
Chamerion angustifolium
Ta roślina na Syberii jest znana od bardzo dawna. To 
dlatego, że liście wierzbówki łatwo poddają się procesowi 
fermentacji, tak jak liście herbaty zwyczajnej, dzięki czemu 
można stosować je zamiennie. 

ARNIKA
Arnica montana
Arnika – jedno z silniejszych ziół, świetnie wpływających 
na serce i naczynia krwionośne.  Jednak pozyskać ją nie 
jest tak łatwo – preferuje ona alpejskie łąki i rośnie wysoko 
w górach, na wysokości 9000 stóp, co znacznie utrudnia 
proces jej przetworzenia. 

LEN SYBERYJSKI
Linum usitatissimum
Mieszkańcy Syberii, tradycyjnie wykorzystywali włókna lnu 
jako zamiennik droższego materiału – bawełny. Z nasion, 
pozostałych po obróbce lnu, z czasem zaczęto produkować 
olej i dodawać go do pokarmu. Korzystne działanie oleju 
lnianego na układ sercowo-naczyniowy było odkryte przez 
naukowców dopiero pod koniec XX wieku.

GRUSZCZYNA
Orthilia secunda
Potocznie tą maleńką, drobną, zawsze zieloną roślinę 
nazywa się kobiecą leśną trawą. Nazwa wiąże się z 
tym, że gruszczynkę tradycyjnie stosuje się w leczeniu 
bezpłodności.

SAUSSUREA
Saussurea pygmea
Jest to typowo górska roślina – zazwyczaj rośnie na 
poziomie, w którym występują lodowce. Aby ustrzec się 
przed bezlitosnym słońcem, Saussurea wykształciła kilka 
specyficznych cech: jej łodygi są pokryte włoskami, a 
korzenie przeplatają się, tworząc zwartą masę w formie 
półkuli (miejscowi nazywają ją pierścieniem czarownicy).

ŚWIAT ROŚLIN SYBERYJSKICH NATURALNE SYBERYJSKIE ZIOŁA, GRZYBY, PRZYPRAWY I OWOCE, 
KTÓRE STOSUJEMY W NASZYCH PRODUKTACH
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PIELĘGNACJA CIAŁA

*ILOŚĆ�OGRANICZONA!

NATURALNY�PŁYN�DO�HIGIENY�INTYMNEJ*
Łagodnie oczyszcza delikatne części ciała, pomagając zachować 
naturalną wilgotność błon śluzowych okolic intymnych. Olejek 
eteryczny z drzewa herbacianego, wchodzący w skład produktu 
posiada silne działanie kojące, przyspiesza gojenie uszkodzeń 
mechanicznych skóry. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego 
zapachu. Daje przyjemne uczucie czystości i świeżości na cały dzień.

Składniki aktywne: olejek z drzewa herbacianego, olejek 
eteryczny z lawendy i mięty.

250 ml  
401825  
40,59�zł

RELAKSUJĄCY�OLEJEK�DO�MASAŻU�
Idealne połączenie drzewa sandałowego, kardamonu, geranium i 
eukaliptusa  korzystnie wpływa na organizm, przywracając siły i 
wzmacniając układ odpornościowy. Wygładza i poprawia kondycję skóry.

Składniki aktywne: olejek lawendowy, olejki eteryczne 
z mięty i drzewa sandałowego, ekstrakt z koniczyny, olej 
sezamowy.

100 ml  
401834 
30,75�zł

ROZGRZEWAJĄCY�OLEJEK�DO�MASAŻU�
Masaż olejkiem rozgrzewającym ma działanie wzmacniające, 
pobudza krążenie krwi w organizmie. Przynosi ulgę napiętym lub 
nadwyrężonym mięśniom.

Składniki aktywne: olej z czerwonym pieprzem i paloną 
wanilią, olejki eteryczne z imbiru i cynamonu, olejki 
eteryczne szałwii, wetywerii, mandarynki.

100 ml  
401833  
30,75�zł

ORZEŹWIAJĄCY�OLEJEK�DO�MASAŻU�
Odkryj niezwykłe ciepło i energię syberyjskich olejków eterycznych 
i mięty o silnym działaniu rewitalizującym. Masaż olejkiem poprawia 
krążenie krwi i zmniejsza uczucie zmęczenia.

Składniki aktywne: olejki eteryczne z trawy cytrynowej 
i mięty, olejki eteryczne z tymianku i jodły, olej z zielonej 
kawy i orzechów laskowych.

100 ml  
401832 
30,75�zł

ŻEL�CHŁODZĄCY�DO�NÓG
Ziołowy krio-żel skutecznie likwiduje zmęczenie i ciężkość nóg. 
Przynosi natychmiastowe uczucie chłodu. Dzięki relaksującym 
właściwościom olejków eterycznych pomaga szybko rozluźnić 
mięśnie, złagodzić obrzęki i ból. 

Składniki aktywne: olejek goździkowy, olejek z majeranku, 
eukaliptusa, kocanki, mięty, trehaloza, kofeina, ekstrakt z 
kasztanowca, czarnego bzu, kocanki.

75 ml  
401803  
29,52�zł

TONIZUJĄCY�KREM�DLA�IDEALNYCH�NÓG�
Naturalny żel tonizujący usuwa zmęczenie, zmniejsza obrzęki, 
łagodzi uczucie ciężkości i dyskomfortu nóg, nawilża. Olejek 
pomocnika baldaszkowego daje efekt orzeźwiający, kompozycja 
unikalnych składników aktywnych doskonale nawilża i zwiększa 
elastyczność skóry. Posiada działanie tonizujące, pobudza 
mikrokrążenie skóry.

Składniki aktywne: gliceryna, olejek z pomocnika 
baldaszkowego, mentol.

75 ml  
401804  
33,21�zł

ODŻYWCZY�KREM�DO�RĄK*
Bogaty krem stworzony na bazie składników naturalnych, odży-
wia i chroni skórę rąk przed niekorzystnym działaniem czynników 
zewnętrznych. Ze względu na wysokie stężenie niezastąpionego 
kwasu tłuszczowego, olej z rokitnika zmiękcza, pomaga odbu-
dować naturalną warstwę ochronną skóry, przywracając jej 
gładkość i elastyczność. Alantoina zmniejsza zaczerwienienia i 
podrażnienia skóry.

Składniki aktywne: masło shea, olej z rzepaku, olej z 
rokitnika i cedru, olejek z norek.

75 ml 
404863
30,75�zł
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SIBERIAN SPA

*�ILOŚĆ�OGRANICZONA! *�ILOŚĆ�OGRANICZONA!

SYBERYJSKI�ŻEŃ-SZEŃ*
Krem do rąk i paznokci 
Dzięki lekkiej teksturze krem natychmiast 
się wchłania, nie pozostawiając wrażenia 
lepkości. Odżywcza formuła z ekstraktem 
z syberyjskiego żeń-szenia oraz olejkiem 
eterycznym z jałowca mają wpływ na 
regenerację i wygładzenie skóry dłoni. 
Keratyna zawarta w kremie wzmacnia 
paznokcie.

Składniki aktywne: wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego, 
olejek eteryczny z jałowca, olejek eteryczny ze słodkich 
pomarańczy, olejek eteryczny z bergamotki, olejek 
eteryczny z dzięgla, olejek eteryczny z imbiru.

75 ml 402588 � 15,99�zł

ŻEŃ-SZEŃ�SYBERYJSKI*
Pielęgnacja twarzy 3w1 
Cleanser+peeling+maska
Produkt łączy w sobie trzy podstawowe 
etapy pielęgnacji skóry twarzy: wstępne 
oczyszczenie, peeling i oczyszczenie dogłębne. 
Dzięki składnikom roślinnym delikatnie usuwa 
makijaż i zabrudzenia, zapewniając skórze 
twarzy uczucie komfortu.

Składniki aktywne: żeń-szeń syberyjski, wyciąg z kory dębu, 
wyciąg z jałowca, wyciąg z macierzanki, wyciąg z podbiału 
pospolitego.

75 ml 402585 22,14�zł

SYBERYJSKI�ŻEŃ-SZEŃ*
Tonizujący żel pod prysznic 
Tonizujący żel pod prysznic z orzeźwiającym aromatem żeń-szenia 
syberyjskiego i wirginijskiego jałowca delikatnie oczyszcza skórę 
i dodaje energii. Formuła produktu jest wzbogacona o naturalne 
substancje nawilżające, które sprawiają, że skóra staje się miękka i 
aksamitna w dotyku.

Składniki aktywne: wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego, 
olejek eteryczny z jałowca, olejek eteryczny ze słodkich 
pomarańczy, olejek eteryczny z pomarańczy bergamota, 
olejek eteryczny z dzięgla, olejek eteryczny z imbiru.

250 ml  
402416  
36,90�zł

POZIOMKA�I�MIĘTA*
Orzeźwiający żel pod prysznic 
Świeży i aromatyczny żel pod prysznic na bazie wyciągów z ziół 
syberyjskich skutecznie oczyszcza skórę ciała i poprawia nastrój. 
Wyciąg z mięty w składzie produktu świetnie tonizuje, a esencja z liści 
świeżej poziomki nawilża skórę, dodając jej energii i witamin.

Składniki aktywne: wyciąg z poziomki i mięty, olejki 
eteryczne ze słodkich pomarańczy, olejek eteryczny z 
grejpfruita.

250 ml  
402417 
36,90�zł

POZIOMKA�I�MIĘTA*
Krem do rąk i paznokci 
Aromatyczny krem, wzbogacony o wyciąg z leśnej poziomki i 
mięty, wygładza i odżywia skórę dłoni. Substancje aktywne w 
składzie kremu zapewniają pielęgnację paznokci, wzmacniają je i 
zapobiegają ich uszkodzeniom. Dzięki lekkiej formule krem wchłania 
się natychmiastowo. Produkt pozostawia na skórze delikatny aromat 
leśnej poziomki.

Składniki aktywne: wyciąg z poziomki, wyciąg z mięty, 
olejek eteryczny ze słodkich pomarańczy, olejek eteryczny 
z grejpfruita.

75 ml  
402587  
15,99�zł
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SIBERIAN ROSE

*�ILOŚĆ�OGRANICZONA!

SYBERYJSKA�DZIKA�RÓŻA*
Nawilżający mus do twarzy
Lekki aromatyczny mus zaprojektowany specjalnie do codziennej 
pielęgnacji skóry. Jego odżywcza i jednocześnie delikatna formuła 
została wzbogacona silnymi roślinnymi antyoksydantami – aloesem, 
różą i wiciokrzewem. Olejek różany zapewnia doskonałe nawilżenie, 
poprawia koloryt i kondycję skóry.

Składniki aktywne: wyciąg z kwiatów róży, olejek 
eteryczny z róży, wyciąg z wiciokrzewu, ekstrakty z alg, z 
aloesu.

100 ml  
404111 
51,66�zł

SYBERYJSKA�DZIKA�RÓŻA*
Krem do rąk i paznokci 
Krem łączy w sobie to, co najlepsze w róży syberyjskiej, bułgarskiej i 
francuskiej: niesamowity aromat i zdolność doskonałego nawilżenia. 
Składniki w składzie kremu zapewniają ochronę antyoksydacyjną, 
wygładzają i odżywiają skórę dłoni; keratyna wzmacnia paznokcie.

Składniki aktywne: wyciąg z dzikiej róży, rumianku i róży 
francuskiej, kwiatków i olejku róży bułgarskiej..

75 ml  
403443 
15,99�zł

SYBERYJSKA�DZIKA�RÓŻA*
Multiaktywny krem do twarzy
Krem delikatnie pielęgnuje i odżywia skórę twarzy i szyi.  Bogaty we 
flawonoidy olejek różany sprzyja regeneracji skóry. Wyciąg z róży w 
połączeniu z różanym olejkiem eterycznym wyrównuje koloryt skóry, 
nadaje jej naturalny blask i delikatny kwiatowy zapach.

Składniki aktywne: olejek z dzikiej róży, woda różana, 
olejek z bułgarskiej róży, ekstrakt z żeń-szenia, rozmarynu 
lekarskiego i różeńca górskiego..

50 ml  
404113 
51,66�zł

SYBERYJSKA�DZIKA�RÓŻA*
Naturalny skoncentrowany olejek do twarzy
Bogaty olejek z dzikiej róży do intensywnej pielęgnacji skóry. Głęboko 
odżywia i tonizuje, stymuluje procesy regeneracyjne skóry, zwiększając 
jej sprężystość i elastyczność. Kompozycja naturalnych olejków 
roślinnych w połączeniu z witaminą F koi i nawilża cerę.

Składniki aktywne: olejek z owoców dzikiej róży, olejek z 
róży bułgarskiej, ekstrakt z dzikiego rozmarynu.

15 ml  
404112 
51,66�zł

SYBERYJSKA�DZIKA�RÓŻA*
Delikatna pianka oczyszczająca do 
mycia twarzy
Aromatyczna pianka do mycia twarzy na 
bazie ekstraktów roślinnych zaprojektowany 
specjalnie z myślą o pielęgnacji skóry 
wrażliwej.  Dokładnie i delikatnie oczyszcza, 
tonizuje i regeneruje skórę, nadając jej świeży 
i promienny wygląd.

Składniki aktywne:  woda różana, olejek z róży 
bułgarskiej i ekstrakt z dzikiej róży.

150 ml 405598 61,50�zł

SYBERYJSKA�DZIKA�RÓŻA*
Tonizująca woda różana
Zawiera ekstrakty roślinne i olejki eteryczne, 
które odżywiają, wzmacniają i delikatnie 
tonizują skórę. Przeznaczona do każdego 
typu skóry Poczuj jak Twoja skóra znowu 
staje się nawilżona, jędrna i nabiera blasku 
młodości.

Składniki aktywne: ekstrakt z dzikiej róży, woda różana i 
ekstrakt z róży bułgarskiej.

100 ml 405597 35,67�zł
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ZANURZ SIĘ  
W HARMONII  
Z PRZYRODĄ
Kolekcja stworzona specjalnie 
dla pielęgnacji skóry ciała, kiedy 
potrzebujesz regeneracji, równowagi 
i zebrania sił, podkreślenia swojej 
naturalnej urody i pięknego wyglądu.
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WKRÓTCE 
W�SPRZEDAŻY

Lesna poziomka &  
zielona herbata

1 2

3

1.�LEŚNA�POZIOMKA�&�ZIELONA�HERBATA�
MYDŁO�DO�CIAŁA�
Hand & Body Wash Wild strawberry & Green tea
Kremowy żel pod prysznic o jedwabistej formule i 
zmysłowym aromacie dojrzałej poziomki, zatopionej w 
odświeżających nutach zielonej herbaty. Skutecznie usuwa 
zabrudzenia, dodaje skórze blasku i ujędrnia ją!

Składniki aktywne: masło shea i olejek z pistacji, 
wyciąg z truskawki, zielonej herbaty i maliny.

250 ml  
410022 
31,98�zł

2.�LEŚNA�POZIOMKA�&�ZIELONA�HERBATA�
ZIOŁOWE�NAWILŻAJĄCE�MLECZKO�DO�CIAŁA�
Herbal Body Moisturizer Wild strawberry & Green tea
Pielęgnacja skóry prawdziwą przyjemnością! Mleczko 
o delikatnej formule łagodzi i odżywia skórę, nadaje jej 
zapachu zmysłowej truskawki i odświeżającej zielonej 
herbaty. Sercem produktu są luksusowe masło shea 
i pistacje, tonizujący ekstrakt z liści zielonej herbaty, 
a także ekstrakty z truskawki i maliny, o doskonałych 
właściwościach nawilżających i odżywczych.

Składniki aktywne: wyciąg z truskawki, zielonej 
herbaty i maliny. 

250 ml  
410019 
34,44�zł

LEŚNA�POZIOMKA�&�ZIELONA�HERBATA�
CUKROWY�PEELING�DO�CIAŁA�
Sugar body scrub Wild strawberry & Green tea 
Delikatny peeling z cukrem i zmielonymi owocami truskawki 
doda skórze niewiarygodnej miękkości. Zmysłowy aromat 
poziomki, podkreślony odświeżającymi nutami zielonej 
herbaty, sprawia, że pielęgnacja skóry stanowi wyjątkową 
przyjemność! Ekstrakt owoców poziomki - wspaniale 
odżywia skórę i dodaje jej blasku. Codzienna pielęgnacja przy 
użyciu produktów opartych na dzikich jagodach - klucz do 
doskonałości Twojej skóry!

Składniki aktywne: cukier, zmielone owoce trus-
kawki, ekstrakt z zielonej herbaty, poziomki i maliny, 
masło shea i pistacja.

100 ml  
410016 
31,98�zł
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1.�CEDR�&�JABŁKO��
MYDŁO�DO�CIAŁA�
Hand & Body Wash Cedar & Apple
Kremowy żel o aromacie soczystego jabłka 
i szlachetnego cedru zapewni wspaniały 
nastrój od samego rana! Delikatna formuła 
ze składnikami roślinnymi zapewnia 
skuteczną regenerację i wspaniale odświeża 
skórę, przywracając jej piękno i zdrowy 
wygląd.

Składniki aktywne: masło shea, pistacja i cedr, sok z jabłka i 
olejek eteryczny z jodły.

250 ml 410021� 31,98�zł

2.�CEDR�&�JABŁKO��
ZIOŁOWE�NAWILŻAJĄCE�
MLECZKO�DO�CIAŁA�
Herbal Body Moisturizer Cedar & Apple
Nawilżające mleczko o delikatnej teksturze 
wspaniale się wchłania, łagodzi i nawilża 
skórę, wygładzając ją. Sok z jabłka odświeża 
skórę, tonizuje i poprawia jej elastyczność, 
cenny olejek cedrowy doskonale odżywia. 
Po zastosowaniu, aromat szlachetnego 
cedru i soczystego jabłka na długo 
pozostaje na ciele! 

Składniki aktywne: olejek z cedru i soi, sok z jabłka i olejek 
eteryczny z jałowca.

250 ml 410018� 34,44�zł

3.�CEDR�&�JABŁKO��
CUKROWY�PEELING�DO�CIAŁA�
Sugar body scrub Cedar & Apple 
Delikatny peeling z cukrem i zmieloną 
skorupką orzechów cedrowych wygładzi 
skórę, doda jej świeżości i miękkości! 
Wspaniałe masło shea i pistacja mają 
właściwości nawilżające, cenny olejek 
cedrowy doskonale odżywia i dostarcza 
skórze witaminami. Olejek jodłowy w 
składzie peelingu ma zbawienny wpływ 
na ujędrnienie skóry oraz dodaje jej 
blasku, ponieważ stymuluje on produkcję 
kolagenu i zwiększa elastyczność skóry.

Składniki aktywne: cukier, skorupka orzecha cedrowe-
go, olejek eteryczny z cedru, olejek eteryczny z jodły, ole-
jek z pistacji i masło shea.

100 ml 410015� 31,98�zł

Cedr & jabłko 
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Krem o lekkiej konsystencji i delikatnym 
aromacie nadaje skórze dłoni zachwycający 
komfort, odżywienie i intensywne 
nawilżenie. Witamina PP stymuluje 
odnowę skóry, zwiększa syntezę kolagenu, 
przywraca skórze naturalną gładkość i 
elastyczność. Krem będzie niezastąpionym 
produktem podczas podróży, w pracy i w 
domu.

3.�OWIES�MLECZNY�&�OLEJ�RYŻOWY��
KREM DO RĄK 
Niesamowicie delikatny aromat! 

Składniki aktywne: olej z otrębów ryżowych, ekstrakt z 
owsa, witamina PP.

75 ml 411168� 18,45�zł

2.�TYMIANEK�&�SZAŁWIA�
KREM DO RĄK 
Świeży, cierpki smak dzikiego tymianku i 
szałwii. 

Składniki aktywne: hydrolat tymianku, olejek eteryczny 
z szałwii muszkatołowej, witamina PP.

75 ml 411169� 18,45�zł

СКОРО 
В 

ПРОДАЖЕ

1. MALINA & WERBENA
KREM DO RĄK 
Odświeżający aromat jagodowo-cytrusowy 
soczystych malin i świeżej werbeny.  

Składniki aktywne: ekstrakt maliny, hydrolat werbeny, 
witaminy PP.

75 ml 411170� 18,45�zł

1 2 3
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VITAMAMA
SZCZĘŚLIWI Z NATURY
Bazując na własnym doświadczeniu, 
płynącym z macierzyństwa oraz zgłębiając 
bogactwo syberyjskiej przyrody, 
opracowaliśmy linię Vitamama – linię 
produktów dla dobrej odporności i 
pielęgnacji delikatnej skóry dziecka. 
U podstaw wszystkich produktów leżą 
naturalne składniki i autorskie sprawdzone 
receptury. Vitamama od Siberian Wellness 
została stworzona, aby dzieci były wesołe 
i aktywne, a ich rodzice – pewni, że dają 
dzieciom to, co najlepsze i szczęśliwi!

WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE Z NATURY  
DLA AKTYWNEGO DZIECIŃSTWA 
I SZCZĘŚCIA RODZICÓW!
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VITAMAMA
SZCZĘŚLIWI Z NATURY

VITAMAMA OMEGA-3 SOFTGELS
Produkt przyczynia się do utrzymania pra-
widłowych funkcji mózgu i wzroku, odpo-
wiedniego przyswojenia wapnia i fosforu, 
a także prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego, co jest niezwy-
kle ważne dla rozwijającego się organizmu. 
Oryginalny kształt i wygodne dozowanie: 
żelatynowa kapsułka w kształcie rybki 
poprawia nastrój i chroni zawartość przed 
utlenieniem. Dla dzieci od 3 roku życia.

Skład: olej lniany, ester etylowy kwasu tłuszczowego, 
składający się z oleju rybnego, witamina E, A, D3, żelatyna.

75 g 
500126 39,96�zł

VITAMAMA BABY
Mydło w piance dla dzieci z wodą rumiankową i sosną 
syberyjską
Delikatne płyn w postaci pianki na bazie wody rumiankowej 
i sosnowej skutecznie oczyszcza wrażliwą skórę malucha, 
czyniąc ją miękką i nawilżoną. Olejek z rumianku i lawendy 
pielęgnuje delikatną skórę malucha, zapobiegając suchości 
skóry i łagodząc podrażnienia.

Składniki aktywne:  hydrolat z rumianku i sosny, olejki eteryczne lawendy i 
rumianku.

250 ml 404242 � 35,67�zł

VITAMAMA BABY
Skoncentrowany balsam do kąpieli dla dzieci z wodą 
rumiankową
Podaruj maluchowi radość z aromatycznej kąpieli! Produkt na 
bazie ziół nie tworzy piany podczas kąpieli i dba o wrażliwą 
skórę dziecka. Nagietek lekarski, uczep i glistnik odświeżają 
skórę i łagodzą podrażnienia. Olejki eteryczne lawendy i 
rumianku koją skórę i przygotowują malucha do snu!

Składniki aktywne: Nagietek lekarski, uczep, glistnik, olejki eteryczne lawendy 
i rumianku.  

200 g  404241 � 33,21�zł

VITAMAMA BABY
Krem dla dzieci z wodą rumiankową 
Niezwykle delikatny krem do kompletnej pielęgnacji skóry 
dziecka od pierwszych dni życia. Pantenol wspomaga 
optymalne nawilżenie skóry, wzmacniając jej funkcje 
ochronne. Olejki eteryczne z rumianku błękitnego i lawendy 
łagodzą podrażnienia. 

Składniki aktywne: pantenol, hydrolat z rumianku, olejki eteryczne lawendy i 
rumianku.

200 ml 404240� 33,21�zł
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NATURALNE 
LABORATORIUM 
PIĘKNA

NOWY POZIOM 
PIELĘGNACJI TWOJEJ 
SKÓRY
Biologicznie aktywne kosmetyki "Siberian Wellness" 
łączą Przyrodę, Naukę i Piękno w jedną koncepcję:

• maksymalna koncentracja biologicznie 
aktywnych składników;

• nie zawierają parabenów, siarczanów i ftalanów;

• skuteczność składników udowodniona 
badaniami klinicznymi.
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COSMETELLECTUAL SERUM
Formuła nowej generacji inteligentnego 
serum wzbogacona o Hyaluronic Filling 
Spheres (wypełniacze hialuronowe), 
które długotrwale i głęboko oddziałują 
na zmarszczki. Ekstrakty z huby i 
płatków kwiatów wiśni oraz nasiona 
syberyjskiej żurawiny zapewniają 
doskonałą przeciwstarzeniową i 
antyoksydacyjną ochronę skóry..

50 ml 409280� 121,77�zł

COSMETELLECTUAL KREM
Efektywne wielokierunkowe działanie 
cennych aktywnych składników:  które 
przedłużają młody wygląd skóry twarzy. 
Regularne stosowanie kremu przyczynia 
się do zmniejszenia i wygładzenia 
zmarszczek, modeluje kontur twarzy.

406342 
50 ml� 121,77�zł

EXPERALTA PLATINUM

411998
Ton 2 / średni

407583
Ton 1 / jasny

WYSOKOMOLEKULARNY KWAS 
HIALURONOWY
Zapakowany w specjalne mikrosfery, przenika 
do głębokich warstw skóry, gdzie otwiera się, 
puchnie i uwalniając się, wypycha zmarszczki od 
wewnątrz, zapewniając natychmiastowy efekt 
odmłodzenia.

KOMPLEKS�PEPTYDÓW,�POŁĄCZONYCH�
PUDREM DIAMENTOWYM
Silny antyoksydant o wysokim stopniu 
bioprzyswajalności chroni przed 
przedwczesnym starzeniem.

NAWILŻAJĄCY�KREM�TONUJĄCY�SPF�15
Luksusowy krem pielęgnacyjny o lekkiej formule 
nawilża skórę i tworzy niewidzialną powłokę, delikatnie 
wyrównującą koloryt.  Specjalna formuła 3 w 1:
1. Łagodzi proces powstawania drobnych linii i zmarszczek.
2. Przywraca skórze młodzieńczy blask.
3. Chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania UV, 
dzięki SPF.
Regularne stosowanie kremu wpływa na regenerację, 
wzmocnienie i wygładzenie skóry twarzy.

30 ml� 98,40�zł
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EXPERALTA PLATINUM

Trzy cenne produkty dla kompleksowej pielęgnacji, odpo-
wiadające każdemu typowi cery. Co Ty wybierzesz? Fluid 
na dzień o delikatnie kremowej konsystencji, odżywiającą 
kurację na dzień czy ultraodżywczy krem na noc? Wybierz 
najlepszy wariant i wypróbuj!

NAWILŻENIE I ODŻYWIENIE
(CODZIENNA PIELĘGNACJA)

FORMUŁA PRZEMIANY

MIKROKAPSUŁKI 
SYSTEMU Х50
Precyzyjny transport aktywnych 
składników do komórek Twojej skóry. 
Wewnątrz każdej kapsułki - aktyw-
ne substancje (korzystny ładunek), 
a z zewnątrz - białko, zapewniające 
dokładne rozpoznanie "swój - obcy" 
i bezproblemowe przenikanie do 
wnętrza komórek.

PLATYNA 
KOLOIDALNA
Zwiększa syntezę kolagenu 
i jędrność skóry (zalety: 
szybki efekt i długie 
działanie).

KREM POD OCZY
Wysoko skuteczny krem pod oczy minimalizuje proces powstawania 
zmarszczek mimicznych oraz cieni pod oczami. Naturalne 
oligosacharydy wpływają na dłgotrwałe nawilżenie. Z upływem czasu 
skóra staje się jedrniejsza, elastyczna i napięta.

15 ml 404326� 45,51�zł

ODMŁADZAJĄCY�KREM�NA�DZIEŃ
Udoskonalona formuła przeciwzmarszczkowa ujędrnia, wpływa na 
przywrócenie naturalnego poziomu nawilżenia skóry oraz chroni 
przed utratą wilgoci. Wchodzące w skład kremu naturalne składniki 
(różeniec górski, nagietek i żeń-szeń) dokładnie odżywiają i nawilżają 
skórę, wpływając tym samym na spowolnienie procesów starzenia, 
wygładzają i dodają blasku. Krem zawiera kompleks peptydów, wyciąg z 
oliwek, różeńca syberyjskiego, nagietka i zeń-szenia, które wpływają na 
głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry.

50 ml 404321/408373� 98,40�zł

ODMŁADZAJĄCY�ULTRALEKKI�KREM�NA�DZIEŃ
Drogocenny kompleks biopeptydów, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej oraz 
olejek rokitnika głęboko nawilżają, odżywiają oraz pozwalają przywrócić 
młodość skórze. Już po kilku tygodniach Twoja twarz wygląda na 
młodszą: zmarszczki są wygładzone, kontur bardziej widoczny, a koloryt 
- wyrównany. Krem do twarzy o lekkiej teksturze, u podstaw którego 
leży olejek z rokitnika oraz nasion ałtajskiego rzepaku, wzbogacony 
ekstraktem z rozmarynu, twardnika japońskiego i lakownicy. Krem 
wspiera Twoje naturalne piękno każdego dnia.

50 ml 404320/408372� 98,40�zł

KREM NA NOC CELLULAR REVIVAL 
Ulepszona bioliftingująca formuła z efektem wypełniającym pomaga 
wygładzić zmarszczki. Efekt: skóra wygląda na wygładzoną i ujędrnioną, 
a kontur twarzy staje się wyraźniejszy. Zawiera cenne roślinne olejki 
z oliwek, masło shea, olej z amarantu i fiołka trójbarwnego, które 
wpływają na szybką regenerację skóry.

50 ml 408374� 98,40�zł
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EXPERALTA PLATINUM

SKONCENTROWANE SERUM 
MODELUJĄCE�OWAL�TWARZY 
Luksusowe serum, wzbogacone w ekstrakty z syberyjskiego cytryń-
ca górskiego i mleczka pszczelego, regeneruje skórę, napina owal 
twarzy, uelastycznia i poprawia ogólną kondycję skóry dojrzałej. 
Rutwica lekarska, ałtajska huba brzozowa oraz glony morskie nawil-
żają skórę, nadają jej świeżego wyglądu, spłycają zmarszczki.

10 ml 404325� 51,66�zł

SKONCENTROWANE SERUM PRZECIWZMARSZCZKOWE 
Serum intensywnie nawilża skórę, sprawiając, że staje się ona 
promienna i młoda. Wzbogacona naturalnymi oligopeptydami 
X50 Myocept, kompleksem odżywiającym mięśnie twarzy 
i ekstraktem z żeń-szenia, regenerującym skórę, widocznie 
zmniejsza ilość zmarszczek oraz hamuje ich powstawanie.

10 ml 404324� 51,66�zł

Produkty o ukierunkowanym działaniu, stworzone na bazie cennych 
roślin syberyjskich i zaawansowanych składników, przywracają skórze 
blask i jędrność.

UKIERUNKOWANA PIELĘGNACJA
(SERUM PIĘKNA)

SKONCENTROWANE�SERUM�NAWILŻAJĄCE
Innowacyjny kompleks X50 Hyalfiller z kwasem hialuronowym 
utrzymują odpowiedni poziom nawilżenia w skórze, wyciąg z glonów 
morskich, mleczko pszczele oraz ekstrakt z arniki syberyjskiej dodat-
kowo nawilżają oraz dodają witalności nawet najbardziej zmęczonej 
skórze. Już po kilku tygodniach Twoja skóra rozpromieni się oraz od-
młodnieje, zmniejszy się ilość widocznych zmarszczek, kontur twarzy 
stanie się wyraźniejszy, a koloryt - wyrównany.

10 ml 404322� 51,66�zł

ICE�TOUCH�LIFT�LIFTINGUJĄCA�
MASKA DO TWARZY
Natychmiastowa luksusowa przemiana! 
Maska chłodząca, wzbogacona o 
orzeźwiające ekstrakty roślinne, o olej z 
gorczycy i wyciąg z lakownicy żółtawej, 
pobudza skórę twarzy, usuwa ślady 
zmęczenia, zmniejsza obrzęki, zapewnia 
efekt liftingu. Niezastąpiona w upalne 
dni. Intensywna pielęgnacja podczas 
Twojego rytuału piękna.

Składniki aktywne: lakownica żółtawa, gorczyca abi-
syńska, wyciąg z pieprzycy, nagietka, minerały organicz-
ne (magnez, miedź, cynk) i witamina E.

50 ml  
410091� 46,74�zł
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EXPERALTA PLATINUM

ODNAWIAJĄCY�PŁYN�MICELARNY�DO�TWARZY
Delikatne oczyszczenie skóry twarzy, powiek i ust. Demakijaż bez 
konieczności tarcia. Nie wymaga spłukiwania. Idealny do wszystkich 
typów skóry. Woda micelarna delikatnie oczyszcza skórę, zmywając 
wszelkie zanieczyszczenia, w tym także doskonale radzi sobie z 
demakijażem oczu

200 ml 408369 57,81�zł

HYDROFILOWY�OLEJEK�OCZYSZCZAJĄCY�
Luksusowy olejek do codziennego oczyszczania skóry oraz usuwania 
makijażu, stworzony na bazie olejków roślinnych i wody. Delikatna 
emulsja świetnie oczyszcza skórę, nie pozostawiając na niej tłustej 
powłoki. Idealny do pielęgnacji cery suchej i wrażliwej

200 ml 408368 60,27�zł

GŁĘBOKO�OCZYSZCZAJĄCY�PŁYN�DO�PEELINGU
Delikatny peeling w płynie, stworzony na bazie naturalnych kwasów, 
pomaga pozbyć się zanieczyszczeń oraz usunąć martwy naskórek. Skóra 
jest zregenerowana i błyszcząca. Idealny do cery tłustej, skłonnej do 
niedoskonałości.

200 ml 4083701 55,35�zł

ZŁUSZCZAJĄCY�PEELING�DO�TWARZY
Luksusowy złuszczający peeling zapewnia wielostopniowe delikatne 
oczyszczenie skóry każdego typu, w tym także skóry wrażliwej i skłonnej 
do podrażnień. Dokładnie usuwa nadmiar sebum oraz martwe komórki, 
oczyszcza pory. Efekt: skóra swobodnie oddycha, jest wygładzona.

100 ml 408371� 55,35�zł

ODMŁADZAJĄCY�TONIK�
NORMALIZUJĄCY
Odmładzający tonik idealnie zamyka rytuał 
oczyszczenia skóry: łagodzi, regeneruje i 
przygotowuje skórę do dalszych zabiegów 
pielęgnacyjnych, zwiększając efektywność 
kremu i serum. Formuła, bogata w ekstrakty 
rzadkich i cennych olejków, przyspiesza 
proces regeneracji komórek, nadając skórze 
młodość i blask.

200 ml 408253 50,43�zł

ULTRA-SOFT CREAM CLEANSER
Ultra delikatny krem oczyszczający
Zmień rytuał codziennego oczyszczenia w 
czystą przyjemność! Ultradelikatny krem 
oczyszczający jest odpowiedni nawet 
dla cery wrażliwej, którą podrażniają 
produkty oczyszczające na bazie mydła. 
Dzięki roślinnej formule na bazie olejku 
syberyjskiego cedru i ekstraktu z siemienia 
lnianego, łagodzących skórę, a także 
ekstraktu z syberyjskiej lakownicy, bogatego 
źródła antyoksydantów, skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia i pozostałości makijażu, nie 
wysuszając skóry. 

100 ml 409977 � 57,81�zł
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KOLEKCJA PRODUKTÓW DO 
PIELĘGNACJI CIAŁA L'INSPIRATION 
DE SIBÉRIE BY SIBERIAN WELLNESS 
PRZEDŁUŻA URZEKAJĄCY ZAPACH 
AROMATÓW Z SERII. 

KAŻDY PRODUKT MA KOMFORTOWĄ 
KONSYSTENCJĘ, DOSKONALE ODŻYWIA 
I ZMIĘKCZA SKÓRĘ, POZOSTAWIAJĄC 
NA CIELE NIEPOWTARZALNY AROMAT 
ULUBIONYCH KOMPOZYCJI. 
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L’INSPIRATION DE SIBÉRIE

PERFUMOWANY ŻEL POD 
PRYSZNIC ALTAI (AŁTAJ)
230 ml 
409848� 45,51�zł

PERFUMOWANE MLECZKO DO CIAŁA 
ALTAI (AŁTAJ) 
230 ml 
409849� 52,89�zł

ALTAI
Ałtajskie lato: powiew wiatru, 
świeżość jezior górskich, delikatne 
płatki roślin i lekkie zawroty głowy na 
szczytach wysokich gór.
Górne�nuty:�pysznogłówka 
cytrynowa (bergamotka), woda 
kokosowa, tiare (gardenia tahitańska)
Nuty�serca: kwiat pomarańczy (kwiat 
pomarańczy), ylang-ylang, jaśmin
Nuty�podstawowe:�tuberoza, wanilia 
bourbon, białe piżmo

Luksusowy żel pod prysznic tworzy pachnącą 
pianę, delikatnie oczyszcza i zmiękcza skórę, 
przywracając naturalną równowagę pH.

Perfumowane mleczko o aksamitnej konsystencji 
głęboko nawilża skórę, nadaje jej miękkość, 
elastyczność i delikatny aromat.

WKRÓTCE 
W�SPRZEDAŻY
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PERFUMOWANY ŻEL 
POD PRYSZNIC TAIGA 
(TAJGA)
230 ml 
409846 
45,51�zł

PERFUMOWANE 
MLECZKO DO CIAŁA 
TAIGA (TAJGA)
230 ml 
409847 
52,89�zł

TAIGA
Pierwotna tajga: Świeżość sosny 
syberyjskiej rozpływa się w dusznym 
bukiecie leśnym, odkrywając 
tajemnicę naturalnej mocy!
Górne�nuty:�Igły cedru syberyjskiego, 
kardamon, cyprys północny
Nuty�serca: syberyjska sosna, 
świeżośćNuty�podstawowe:�drzewo 
sandałowe, cedr syberyjski, paczula, 
bursztyn, balsam jodłowy, mech lasu 
iglastego

L’INSPIRATION DE SIBÉRIE

PERFUMOWANY ŻEL POD 
PRYSZNIC OLKHON 
(OLCHON)
230 ml 
409850
45,51�zł

PERFUMOWANE MLECZKO POD 
PRYSZNIC OLKHON  
(OLCHON)
230 ml 
409851
52,89�zł

OLKHON
Świeży powiew wolności: lekki wiatr 
na szczycie skały, rozgrzane słońcem 
kamienie, zieleń tajgi, delikatne 
drzewne aromaty...
Górne�nuty:�nuty cytrusowe, 
bergamotka, świeżość cytrusów
Nuty�serca: liście figowe, górska 
lawenda, pikantny imbir
Nuty�podstawowe: wetiweria, białe 
piżmo, drzewo sandałowe

WKRÓTCE 
W�SPRZEDAŻY
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TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

Twój konsultant:    

  

 www.siberianhealth.com

* MOC SYBERII  |  SIŁA NAUKI  |  DLA LUDZI


