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YENI SIBIRI 
KƏŞF EDIN!

SPORT, HEALTH 
& BEAUTY



ƏSL SİBERİAN 
WELLNESS HƏR 
BİRİNİZ ÜÇÜN
• 65 ÖLKƏ

• 3 QİTƏ

• 23 İLDİR Kİ SATIŞDADIR

BİZ SİBİRİ SEVİRİK VƏ 
QÜRURLA HAMINI ONUN 
TƏBİƏTİNİN GÜCÜYLƏ TANIŞ 
EDİRİK!
Buranın sərt iqlimi sayəsində 
bitkilər, sərt qış mövsümündə 
sağ qalmaq üçün zəruri olan bir 
çox faydalı maddələri və qısa yay 
mövsümündə böyümək üçün lazım 
olan böyük miqdarda enerjini 
toplamağı öyrəndilər. Müasir 
texnologiyaların köməyi ilə, onları 
sizə məhsul şəklində çatdırmaq 
üçün, biz bitkilərdən lazımi aktivləri 
və cövhərləri əldə etməyi öyrəndik. 



ƏSL ELM
Fikirlərimiz və unikal inkişafımız 
sayəsində dünyanı dəyişirik. Siberian 
Wellness Tədqiqat və Innovasiya 
Mərkəzinin mütəxəssisləri daim ən 
müasir texnologiyaları təqdim edir 
və Fransa, Isveçrə, Almaniya, ABŞ və 
Yaponiyanın ən yaxşı mütəxəssisləri 
ilə əməkdaşlıq edirlər. Sibir, 
innovasiyaları cəlb edir!

ISTEHSALAT, 
SIBERIAN 
WELLNESS 
ŞIRKƏTININ QƏLBI 
HESAB OLUNUR
Bizim istehsalat Sibirin qəlbində 
yerləşir və Yaponiya, Koreya, Çin, 
Avropa və Rusiyanın ekoloji cəhətdən 
səmərəli, müasir dünya səviyyəli 
xətləri ilə təchiz edilmişdir.

Şirkətin istehsal xətlərinin əsasını su və 
hava filtrasiyasının çoxpilləli sistemləri 
təşkil edir, məhsullarımızın tərkibində 
isə ftalat və paraben yoxdur.

• GÜNDƏ 340,000 BAĞLAMA 
Istehsal xətlərinin gücü

• 18 000 KV. M 
Istehsal kompleksinin ümumi sahəsi

• TAM DÖVRIYYƏ ISTEHSALI
Iki müasir istehsalat korpusu, bir 
logistika mərkəzi və iki yoxlama 
laboratoriyası

• KEYFIYYƏTIN BEYNƏLXALQ 
SƏVIYYƏDƏ YOXLANMASI
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ƏTRAF MÜHÜTƏ QAYĞIYLA 
YANAŞMAQ — Şirkətin əsas prin-
siplərindən biridir. Yer kürəsi — bizim 
ümumi evimiz sayılır, ətrafımızdakı 
təbiət isə — bizim ən yaxın dostu-
muzdur, hansı ki, bizimlə öz inanılmaz 
yaradıcılıqlarıyla bölüşür. Biz onları 
müdafiə edirik və dostlarımızı darda 
qoymuruq. Təbiətə qayğı və sevgi — 
bizdə qanımızda var. Buna görə də, 
unikal heyvan və bitki növlərinin, 
meşələrin və göllərin məhv olmasına 
göz yuma bilmirik.

BIZ HƏRƏKƏT 
EDIRIK
2011-ci ildə Şirkət "Sənin ətrafındakı 
dünya" xeyriyyə fondunu təsis etdi. 
Fond mövcud olduğu müddətdə, 
xeyriyyə işləri üçün 50.000.000 rubl 
toplanıb göndərilmişdir. Biznes-
Tərəfdaşlarımızın qayğısı və dəstəyi 
sayəsində bir neçə böyük ekoloji 
layihə həyata keçirə bildik:

• QAR BƏBIRININ QORUNMASI

• BAYKAL GÖLÜNÜN 
MÜDAFIƏSI

• ŞAHIN QUŞLARININ VƏ 
ÇÖL QARTALLARININ 
POPULYASIYASININ 
BƏRPASI

• YER KÜRƏSININ OKSIGEN 
BALANSININ BƏRPASI

• ƏHALI ARASINDA EKO-
MƏDƏNIYYƏTIN INKIŞAFI

BIZ BU 
DÜNYAYA GÖRƏ 
CAVABDEHLIK 
DAŞIYIRIQ
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PLANETİN 
TALEYİ — SİZİN 
ƏLİNİZDƏDİR!
Birlikdə biz hər şeyi bacararıq! 
Layihələrimizə qoşulun və ya 
fikirlərinizi təklif edin — istənilən 
təşəbbüs, gələcək nəsillər üçün 
dünyanın gözəlliklərini qorumağa 
kömək edir. Sən bunu edə bilərsən:

• BƏYƏNDİYİNİZ LAYİHƏNİ 
MALİYƏ CƏHƏTDƏN 
DƏSTƏKLƏMƏK ÜÇÜN, 
SAYTIMIZ VASİTƏSİLƏ VƏ 
YA SMS ÜZRƏ İSTƏNİLƏN 
MƏBLƏĞİ KÖÇÜRƏ 
BİLƏRSİNİZ.

• SİBERİAN WELLNESS 
ŞİRKƏTİNİN ECO-FRİENDLY 
MƏHSULLARINI ƏLDƏ EDİN.

• ŞİRKƏTİN "YAŞIL" 
AKSİYALARINDA VƏ 
YARIŞMALARINDA 
İŞTİRAK EDİN.
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SAĞLAMLIQ 
MƏHSULLARI
CAVANLIĞINIZI VƏ YAXŞI ƏHVAL-RUHIYYƏNIZI UZUN ILLƏR 
BOYU QORUYUB SAXLAYIN!

Hamımız gözəl, aktiv və hərəkətli qalmaq istəyirik, amma həyatın müasir 
ritmi, meqapolislərin ekologiyası və onlarla digər səbəblər bizə bu istəkləri 
gerçəkləşdirməyə mane olur. 

Siberian Wellness hər bir insan üçün müasir əlverişli həllər təklif edir. 20 ildən 
çoxdur ki, biz müxtəlif hədəfləri, prioritetləri və həyat tərzləri olan insanlar üçün 
məhsullar hazırlayır və istehsal edirik.

Kompleks yanaşma və yüksək keyfiyyətli inqrediyentlərin istifadəsi sayəsində, 
bizim vasitələrimiz bütün dünya üzrə, insanlara enerjili və xoşbəxt qalmağa 
kömək edir.

ÖZÜNÜZ VƏ YAXINLARINIZ ÜÇÜN ƏN 
YAXŞI OLANI SEÇIN! 

Siberian Wellness məhsulları.2019   |   5



PEŞƏKAR 
NUTRITION-
PROQRAMLARI
MÜKƏMMƏL ƏHVƏL-RUHIYYƏNI  
TƏMIN ETMƏK ÜÇÜN TAM  
TƏBII HƏLLƏR! 

100 FAIZ TƏBIILIK
Müasir texnologiyalar 
sayəsində hazırlanmış, 
maksimal mənimsənmə 
dərəcəsiylə təbii 
komponentlər.

INNOVATIV YANAŞMA 
Proqramlar, Siberian 
Wellness mütəxəssisləri 
tərəfindən bəslənmə 
sahəsində dünya 
mütəxəssisləri ilə 
əməkdaşlıqda hazırlanır.

HAZIR HƏLLƏR
Orqanizmin tam dəstəyi 
üçün balanslaşdırılmış 
komplekslər — hər gün üçün, 
hamısı bir bağlamada!

Qabaqcıl texnologiyalar: 
geniVida™, Mediteanox®, 
resVida™, redivivo™, 
ExceptionHYAL® Star, 
TheraPrimE™, GreenNAG™.
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500650 
BEAUTYSENSE
DƏRININ CAVANLIĞI VƏ PARLAQLIĞI 
ÜÇÜN NUTRIKOSMETIK ANTI-AGE 
SISTEMI
20 bağlama  
hər biri 3 kapsul 120,3 azn

MÜKƏMMƏL  
NUTRITION-PROQRAMI 
NƏDƏN FORMALAŞIR?

DƏRİYƏ ÇOX YAXIN OLAN 
QLYUKOZAMİNLƏRİN MÜRƏKKƏB 
KOMPLEKSİ
 • Dəri hüceyrələri tərəfindən maksimum 

dərəcədə mənimsənməsi üçün, 
xüsusi seçilmiş molekulyar çəkisi olan 
ExceptionHYAL® Star hialuron turşusu 
(ROELMI HPC, Italiya).

 • GreenNAG™ N-asetilqkyukozamin 
(Amicogen Inc, Koreya) dərinin 
nəmlənməsinin maksimal şəkildə 
uzun müddətli təsirini təmin edərək 
öz hialuron turşusunun sintezini 
aktivləşdirir.

ANTI-AGE NUTRİYENTLƏR
 • Ultra təmiz transresveratrol 

ResVida™ (DSM Nutritional, Isveçrə) 
"cavanlıq hormonları" olan sirtuinlərin 
mübadiləsinə təsir edən təbii 
antioksidantdır.

TƏSİRİ 
Dərinin elastikliyini artırır, 
onu hamar və parlaq edir, 
yaşlanma əleyhinə təsir 
göstərir.

 • Genistein geniVida™ (DSM Nutritional, 
Isveçrə) — qadın cinsi hormonlarının 
dəri və saçlara qarşı yaşlanma 
əleyhinə olan təsirinin qarşısını alan 
bitki əsaslı bir analoqdur.

 • Zeytun yarpaqlarının cövhəri 
Mediteanox® (Euromed, Ispaniya), 
ən güclü təbii antioksidantlardan  
biri olan — hidroksitrosol tərkibi 
üzrə standartlaşdırılmışdır. Dərini 
UB şüaların və digər zərərli ekoloji 
amillərin təsirindən müdafiə edir.

MÜKƏMMƏL ANTİOKSİDANT 
LİPİD KOMPLEKSİ
 • Düyü kəpəkləri yağının konsentratı 

TheraPrimE™ (BGG Europe SA, 
Isveçrə) tərkibində 35% tokotrienol 
var — E vitamininin bənzərsiz və ən 
aktiv təbii fraksiyasını ehtiva edir. 

 • Likopen redivivo™ (DSM, Isveçrə), 
kollageni məhv edən fermentlərin 
aktivliyini bloklayır, ən güclü təbii 
UB-filtr hesab olunur.

 • Sibir dəniz çaytikanı yağı, dərinin 
elastikliyini qorumaqda böyük 
rol oynayan unikal omega-7 yağ 
turşularının zəngin mənbəyidir.

Siberian Wellness məhsulları.2019   |   7



100 FAIZ 
TƏBIILIK

INNOVATIV 
YANAŞMA 

HAZIR 
HƏLLƏR

8



500469
NATURAL VITAMINS 
TAMAMILƏ TƏBII MƏNŞƏLI ILK 
VITAMIN-MINERAL KOMPLEKSI
30 bağlama  
hər biri 4 kapsul  93,0 azn

Qabaqcıl texnologiyalar: 
MenaQ7®, CaroCare®, 
elaVida™, PronovaPure™, 
Lalmin Se 2000™

MÜKƏMMƏL  
NUTRITION-PROQRAMI 
NƏDƏN FORMALAŞIR?
 
TƏBİİ VİTAMİNLƏR 
 • B qrupunun vitaminləri (maya 

avtolizatı Lallemand ™): niasin, 
pantotenik turşu, B6, B2, B1 
vitaminləri, fol turşusu, biotin;

 • Naturex™ atserola cövhərindən 
olan Vitamin C;

 • Vitamin D (maya avtolizatı  
Lalmin® Vita D);

 • Vitamin E (α-, β-, γ- və 
δ-tokoferolların qarışığı);

 • Beta-karotin CaroCare®;
 • Vitamin K2 MenaQ7®.

ORQANİK MİNERALLAR
 • Yod (fukus cövhəri Finzelberg™);
 • Silisium (bambuk cövhəri Naturex™);
 • Selen (maya avtolizatı Lalmin 

Se 2000™).

OMEQA-3 TURŞULARI 
PronovaPure™ dərin sularda 
yaşayan dəniz balıqlarının omeqa-3 
doydurulmamış yağ turşularının 
ultrakonsentratı.

TƏBİİ ANTİOKSİDANTLAR
 • Digidrokversetin (Sibir qara şam 

ağacının cövhəri);
 • Qidroksitirozol (zeytun cövhəri 

elaVida™) .

TƏSİRİ 
Orqanizmdə vitamin və 
mikronutrient balansının 
dəstəklənməsi.
Istənilən rasion və yüksək 
sürətli həyat tərzi zamanı. 
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100 FAIZ 
TƏBIILIK

INNOVATIV 
YANAŞMA 

HAZIR 
HƏLLƏR

10



Qabaqcıl texnologiyalar: 
FloraGLO®, Memree™, 
Ingromega™, CaroCare®, 
OptiSharp®.

500481 
NEUROVISION 
YÜKSƏK ƏQLI QABILIYYƏTIN VƏ 
YAXŞI GÖRMƏ QABILIYYƏTININ 
DƏSTƏKLƏNMƏSI ÜÇÜN 
MAKSIMAL TAM KOMPLEKS 
20 bağlama  
hər biri 3 kapsul  105,0 azn

MÜKƏMMƏL  
NUTRITION-PROQRAMI 
NƏDƏN FORMALAŞIR?

GÜCLÜ TƏBİİ NEYROBUSTERLƏR
 • Fosfatidilserin MemreePS™ 

(Lonza, Isveçrə) — beyin hüceyrə 
membranlarının ən vacib 
komponentidir;

 • Jenşen və qinkgo biloba 
cövhəri (Finzelberg™, Almaniya) 
əqli fəaliyyəti stimullaşdırır, 
yaddaşı gücləndirir və diqqət 
konsentrasiyasını artırır.

ƏN QİYMƏTLİ OMEQA-3 — 
DOKOZAHEKSAEN TURŞUSU 
(CRODA, BÖYÜK BRİTANİYA) 
Beynin və görmə sisteminin 
hüceyrələrində selektiv şəkildə 
yığılır. 

TƏBİİ İŞIQ FİLTRLƏRİ VƏ GÖRMƏ 
QABİLYYƏTİNİN MÜDAFİƏSİ ÜÇÜN 
OLAN ANTİOKSİDANTLAR
 • Təbii lyutein FloraGLO®  

(DSM Nutritional, Isveçrə);
 • Təbii zeaksantin OptiSharp®  

(DSM Nutritional, Isveçrə); 
 • Təbii beta-karotin CaroCare®  

(DSM Nutritional, Ispaniya);
 • Yüksək antosian tərkibli qaragilə 

cövhəri, beynin qan damarlarını və 
gözün torlu qişasını müdafiə edir 
və qan dövranını yaxşılaşdırır.

TƏSİRİ 
Əqli qabiliyyətin və görmə 
dəqiqliyinin yaxşılaşması, 
monitor və qadjet ekranlarının 
zərərli şüasından gözlərin 
müdafiəsi.
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100 FAIZ 
TƏBIILIK

INNOVATIV 
YANAŞMA 

HAZIR 
HƏLLƏR
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Qabaqcıl texnologiyalar: 
Lactium™, Finzelberg™, 
GlyciMag™.

500537 
STRESS RE.LİVE
SINIR SISTEMININ MÜDAFIƏSI, 
STRESS, YUXUNUN 
NORMALLAŞMASI VƏ ƏHVAL-
RUHIYYƏNIN YAXŞILAŞMASININ 
PROFILAKTIKASI ÜÇÜN QABAQCIL 
ORQANIK KOMPLEKS
3 kapsul və 2 həbdən 
ibarət 20 bağlama 111,7 azn

MÜKƏMMƏL  
NUTRITION-PROQRAMI 
NƏDƏN FORMALAŞIR?

ANTİSTRESS-KOMPLEKS 
 • Maqnezium bisqlisinat GlyciMag™ 

stress səviyyəsini tez və effektiv 
şəkildə aşağı salır və yorğunluq 
izlərini azaldır.

 • Qlisin psixoemosional gərginliyi 
azaldır və əqli qabiliyyəti 
yüksəldir.

DAXİLİ HARMONİYA VƏ YAXŞI 
ƏHVAL RUHİYYƏ 
 • Alfa-kazozepin tərkibi üzrə 

qabaqcıl laktoprotein Lactium™ 
(Ingredia, Fransa) yüngül 
sakitləşdirici təsir göstərir 
və stress simptomlarını aradan 
qaldırır. 

 • L-teanin əhval-ruhiyyəni yüksəldir 
və stressə qarşı müqaviməti artırır.

TƏSİRİ 
Çoxsəviyyəli təsir: stressə 
qarşı mübarizə, əhval-
ruhiyyənin tənzimlənməsi, 
yuxunun normallaşması.

BALANS
Emosional fonu sabitləşdirən bitki 
cövhərləri (Finzelberg™, Almaniya): 
 • Pişikotu — pişikotu turşusu 

qıcıqlanmanı aradan qaldırır. 
 • Dazı otu — qiperisin əhval-

ruhiyyəni, zehni proseslərin 
sürətini və effektivliyini 
sabitləşdirir.

 • Passiflora — viteksin qıcıqlanmanı 
azaldır, əzələləri rahatladır, yuxunu 
yaxşılaşdırır.

 • Qriffoniya — qidroksi — 
L-triptofan bioloji ritmlərin 
və psixi-emosional tarazlığın 
tənzimçisi kimi xidmət edir.
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SINERGIYA TƏSIRI: KOMPLEKSIN KOMPONENTLƏRI  
BIR-BIRININ TƏSIRINI GÜCLƏNDIRIR!

01 02 03
müdafiə möhkəmləndirmə canlandırma

3D  
CUBE

3D EFFEKT3D EFFEKT3D EFFEKT

Yönəldilmiş 
təsirin  
smart-
kompleksləri
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3D CUBE
FLEX
HƏRƏKƏT AZADLIĞI

01 02 03
QIĞIRDAQ 
TOXUMASININ 
MÜDAFIƏSI
Qlyukozamin, 
xondroitinsulfat və vitamin 
E onların aşınmasının 
qarşısını alaraq oynaqları 
müdafiə edir.

OYNAQLARIN 
DƏSTƏKLƏNMƏSI 
Boraqo və amarant  
yağları D vitamini və 
omeqa-3 ilə birlikdə 
iltihab əleyhinə təsirə 
malikdir, hərəkət 
rahatlığını təmin edir. 

ELASTIKLIK 
VƏ DÖZÜMLÜLÜK
Xondroprotektorlar 
kompleksi ilə 
birlikdə omeqa-3 
ultrakonsentratı oynaq 
bağlarının aparatını 
dəstəkləyir. 

4 ədəd kapsul və 2 ədəd həbdən  
ibarət olan 30 bağlama  82,3 azn

Kompleks № 1: sümürgənçiçək yağı (boraqo), 
amarant yağı, vitamin E, vitamin D3.

60 kapsul

Kompleks № 3*: qlyukozamin hidroxlorid, 
xondroitin sulfat.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

60 həb

Kompleks № 2: dərin sularda yaşayan dəniz 
balıqlarının omeqa-3 doydurulmamış yağ 
turşularının ultrakonsentratı.

60 həb

500570
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BЕ VEGETARIAN – 
BЕ ACTIVE!

NÖVBƏTİ NÖV 
İNSANLARIN 
SEÇİMİDİR:
 • həmişə hərəkətdə və idman ilə 

məşğul olan
 • yalnız bitki tərkibli qidalara 

üstünlük verən
 • sümük sisteminin möhkəmliyinin 

saxlanılması üçün kompleks 
həlləri seçən

Məhsulun 
tərkibində 
heyvan mənşəli 
komponentlər 
yoxdur

16



Sümük sisteminin üç qat dəstəyi üçün 
kompleks.
30 bağlama hər  
biri 5 vegeterian kapsul  68,1 azn

3D CUBE
BONE VEGAN
YÖNƏLDİLMİŞ TƏSİRİN   
SMART-KOMPLEKSLƏRİ

500572

01 02 03
SÜMÜK 
KARKASININ 
MÖHKƏMLƏN-
DIRILMƏSI
Amin turşusu olan  
qlisin, sümüklərin 
birləşdirici toxuma 
karkasını təşkil edən 
kollagen sintezinin 
əsas elementidir.

MINERALLARLA 
ZƏNGINLƏŞ-
DIRILMƏSI 
Naturex™ bambuk 
cövhərinin tərkibində 
olan bioloji əlverişli 
silisium, sümük 
toxumasının mineral 
sıxlığını artırır.

SÜMÜK TOXUMASININ 
MÜDAFIƏSI
Orqanik xelat formasında 
maksimal bioloji əlverişli 
kalsium, təbii D2 Lalmin® Vita D 
vitamini ilə birləşdikdə, sümük 
toxumasını zəiflədən osteoporoz 
riskini azaltmağa kömək edir 
və yaşla əlaqədar olan kalsium 
itkisinin qarşısını alır.

Kompleks № 1: xelat (bisqlisinat) formasında orqanik kalsium.

120 kapsul

Kompleks № 2: kalsium bisqlisinat, Naturex™ bambuk cövhəri (orqanik silisiumun tərkibi üzrə 
standartlaşdırılmış)maya avtolizatı Lalmin® Vita D (təbii bitki mənşəli D vitamini üçün standartlaşdırılmışdır).

30 kapsul
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01 02 03
KOMPLEKS BEAUTY 
VITAMINS
Biotin, fol turşusu və 
digər B qrup vitaminləri 
daxil olmaqla, əsas 
gözəllik vitaminləri saç 
və dırnaqların keratin 
strukturlarını qidalandırmaq 
və yeniləmək üçün zəruridir.

KOMPLEKS 
BEAUTY MINERALS
Gözəllik mineralları 
saç və dırnaqların 
görünüşünü 
yaxşılaşdırır, onları 
daha güclü və 
sağlam edir.

ANTI-AGE FORMULA 
Vitamin D3 və soya 
zoğlarının cövhəri — qadın 
orqanizmində bir çox 
yeniləmə prosesinin təbii 
biokatalizatorları olan — 
izoflavon qaynağıdır. 
Yaşlanma əleyhinə təsiri  
əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

30 bağlama   
hər biri 3 həb  
19,0 azn

Kompleks № 1*: kalsium karbonat, vitaminli premiks N33802/1 by DSM Nutritional (A, D3, E, K1, B1, B2, B6, 
B12 vitaminləri, nikotinamid, fol turşusu, pantonen turşusu, biotin), mineral premiksi CustoMix Minerals 
(sink, mis, yod, dəmir, manqan, selen), maqnezium sitrat, vitamin E, fol turşusu, D3 vitamini.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

30 həb

Kompleks № 2*: kalsium karbonat, premiks H33792 
(vitaminlər K1, D3, B6, askorbin turşusu, sink, manqan), 
kalsium bisglisinat, soya cövhəri, qatırquyruğu cövhəri.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

60 həb

3D CUBE
HAIR 
& NAILS
GÖZƏL 
SAÇLAR VƏ 
DIRNAQLAR

500571
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3D CUBE
PROTEC- 
TION
İMMUNİTETİN 
GENİŞ 
DƏSTƏYİ

Kompleks № 3: askorbin turşusu, exinaseya 
cövhəri, sink sitratı.

30 kapsul 

Kompleks № 2: kəklikotu cövhəri, quşüzümü 
cövhəri, aloe cövhəri, badanı cövhəri, dəvədabanı 
cövhəri, rodiola köklərinin tozu, reyş cövhəri.

30 kapsul 

Kompleks № 1: eleuterokokk, jenşen, cır limon 
cövhəri.

30 kapsul 

01 02 03
BAKTERIYALARDAN VƏ 
VIRUSLARDAN MÜDAFIƏ
Immunoloji cavab 
reaksiyalarını sürətli 
və keyfiyyətli şəkildə 
təmin edir.

HÜCEYRƏLƏRIN 
ANTIOKSIDANT 
MÜDAFIƏSI
Hüceyrələrin 
oksidləşməsinin məhv 
edici proseslərini bloklayır.

ENERJI VƏ TONUS 
Ətraf mühütün 
mənfi təsirinə 
qarşı orqanizmin 
müqavimət 
gücünü artırır. 

30 bağlama  
hər biri 3 kapsul 40,0 azn

500440
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20

QARŞINIZA HƏR GÜN  
XÜSUSI YANAŞMA VƏ 
TÜKƏNMƏZ ENERJI 
TƏLƏB EDƏN MÜXTƏLIF 
MƏSƏLƏLƏR ÇIXIR? 
DAILY BOX YENILƏNMIŞ 
SERIYASIYLA ONLARIN 
HAMISINI HƏLL EDƏ 
BILƏRSINIZ! ÖZÜNÜZƏ 
LAZIM OLANI SEÇIN VƏ 
MAKSIMUM ÜZRƏ YAŞAYIN! 

DAILY  
BOX

01

02

SADƏ QƏBUL QAYDASI:
SƏHƏRLƏR BİR BAĞLAMA 

SADƏ FORMA
ZƏRURİ OLAN HƏR ŞEY

ANALAR BUNU 
BACARAR!
GÜN ƏRZINDƏ CƏMI 5 SANIYƏ 
analara formada qalmağa, hər bir işi çatdırmaq və tam şəkildə 
həyatdan zövq almağa kömək edəcək!

20



500362

MAMA BOX
SAĞLAM ANA

Gənc analara bərpa olunmağa, 
təcrübəli analara isə fəal və çalışqan 
qalmağa kömək edən faydalı 
maddələr və vitaminlər kompleksi.

Gündəlik sürətli qəbul:  
hamısı bir bağlamada.

 • Kalsium çatışmamazlığını ödəyir.
 • Bütün gün ərzində enerji ilə təmin 

edir. 
 • Sinir sisteminin işini yaxşılaşdırır.
 • Dərinin və saçların gözəlliyini 

qorumağa kömək edir.
 • Mübadilə və bərpa proseslərini 

normallaşdırır.

Tərkib*: kalsium karbonatı, H33802/1 vitaminli 
premiks (A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12 vitaminləri, 
nikotinamid, fol turşusu, pantoten turşusu, biotin), 
Customix Minerals mineral premiksi (sink, mis, yod, 
dəmir, manqan, selen), maqnezium, E vitamini, 
fol turşusu, D vitamini, dəniz balıqlarının yağ 
turşularının omeqa-3 kompleksi.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

3 ədəd kapsul və 2 ədəd həbdən  
ibarət olan 30 bağlama  30,3 azn
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500467
LITE STEP BOX
IKI SƏVIYYƏLI KOMPLEKS AYAQLARDA ŞIŞKINLIK, 
AĞIRLIQ VƏ NARAHATLIQ HISSINDƏN AZAD 
OLMAĞA KÖMƏK EDIR.

 • BITKI VENOTONIKI damarların tonusunu 
və ayaqlarda qan dövranını dəstəkləməyə 
kömək edir, vena- və linfo axınının 
pozulmasına mane olur. 

 • OMEQA-3 TURŞULARININ 
ultrakonsentratı qan dövranını yaxşılaşdırır 
və vena durgunluğunun qarşısını alır.

Tərkib*: PronovaPure™ dərin sularda yaşayan dəniz 
balıqlarının omeqa-3 doydurulmamış yağ turşularının 
ultrakonsentratı, diosmin, rutin, zimolyubki zoğları.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

2 ədəd kapsul və 2 ədəd həbdən  
ibarət olan 30 bağlama  33,9 azn

500526 
IMMUNO BOX
KOMPLEKS MÜDAFIƏ, SOYUQDƏYMƏ VƏ INFEKSIYA MÖVSÜMÜNDƏ 
ORQANIZMIN DƏSTƏYI! 

 • Arabinoqalaktan, exinaseya və sink orqanizmin müdafiə 
qüvvələrini artırır, immun hüceyrələrinin sayını və fəallığını artırır, 
bərpa prosesini sürətləndirir.

 • Sürvə, bağayarpağı, çobanyastığı və kəklikotu cövhərləri 
soyuqdəymənin öhdəsindən daha sürətlə gəlməyə kömək edərək, 
virus və bakteriya əleyhinə təsir göstərir.

 • Jenşen immun reaksiyalarının təsirini gücləndirir, canlandırır, 
ətraf mühitin mənfi amillərinə qarşı uyğunlaşmanı yaxşılaşdırır və 
orqanizmin müdafiə qüvvəsini artırır.

Tərkib: qara şam ağacının arabinoqalaktanı ResistAid™, jenşen köklərinin cövhəri, bağayarpağı 
yarpaqlarının cövhəri, sürvə yarpaqlarının cövhəri, çobanyastığı çiçəklərinin cövhəri, kəklikotu 
cövhəri, askorbin turşusu, exinaseya cövhəri, sinki sitratı.

30 bağlama hər biri 3 kapsul  27,0 azn
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500175 
IQ BOX
• IQ-STIMULYATOR
• OMEQA-3 TURŞULARI KOMPLEKSI

Yüksək intellektual fəaliyyətin 
saxlanılması üçün vitaminlər, bitki 
cövhərləri və omeqa-3 yağ turşuları 
kompleksi. Məhsulun tərkibindəki A, 
E və C vitaminləri beyin hüceyrələrini 
oksidləşdirmə proseslərindən 
qoruyur, qinkqo biloba və qotu 
kola cövhəri yaddaşı gücləndirir 
və diqqət konsentrasiyasını artırır. 
Omeqa-3 yağ turşuları beyin 
hüceyrələrini qidalandırır və onun 
işini sürətləndirir.

Tərkib: baykal başlıqotu cövhəri (80% baykalin), 
askorbin turşusu, qinkqo biloba cövhəri (24% 
qinkqoflavon), askorbilpalmitat, qotu kola cövhəri, 
vitamin E, vitamin A, omeqa-3 doydurulmamış yağ 
turşularının etil efir yağlarının 75%-lik konsentratı, 
kətan yağı.

30 bağlama hər biri 2 kapsul  24,1 azn

500172
BEAUTY BOX
• GÖZƏLLIK VITAMINLƏRI
• CAVANLIQ ANTIOKSIDANTLARI

Qadın gözəlliyini qoruyan vitaminlər 
və antioksidantlar kompleksi. 
Vasitənin tərkibindəki 12 vitamin 
enerji bəxş edir, koenzim Q10 
yaşlanmadan müdafiəni təmin edir. 
Taurin, beta-karotin və vitamin E 
dərini gözəl, saçları isə ipək və 
parlaq edir.

Tərkib: vitaminli premiks N33802/1 (vitamin A, 
D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C nikotinamid, fol turşusu, 
pantoten turşusu, biotin), taurin, koenzim Q10, 
vitamin E, D3 vitamini, fol turşusu, çaytikanı yağı, 
tokoferol qarışığı (təbii vitamin E), təbii beta-
karotin CaroCare®.

30 bağlama hər biri 2 kapsul  23,9 azn

500443
PULSE BOX
• CARDIOAGE™ VITAMINLI KOMPLEKS
• OMEQA-3 TURŞULARI

Meqapolis sakinləri üçün — ürək-
damar sisteminin üç mühafizə 
səviyyəsi! Vitaminli kompleks 
cardioAGE™, homosisteinin 
zərərsizləşdirilməsi prosesini 
stimullaşdırır, omeqa-3 
turşularının kompleksi damarların 
möhkəmlənməsinə kömək edir, likopin 
ilə zənginləşdirilmiş doydurulmamış 
yağ turşuları isə xolesterinin 
oksidləşməsinə mane törədir və 
ateroskleroz riskini azaldır.

Tərkib: betain hidroxlorid, vitamin B12, piridoksin 
hidroxlorid (vitamin B6), fol turşusu, dəniz 
balıqlarının yağından alınmış omeqa-3 yağ 
turşularının konsentratı MEG-3™, likopin redivivo™.

30 bağlama hər biri 3 kapsul  28,4 azn

500361
VISION BOX
• TƏBII IŞIQ FILTRLƏRI
• OMEQA-3 TURŞULARI
• ANTIOKSIDANT KOMPLEKS

Təbii dəst, yüksək texnologiya 
əsrində görmə qabiliyyətini qoruyub 
saxlamağa kömək edir! Təbii işıq 
filtrləri gözlərə düşən yükü azaldır, 
antioksidant kompleks iltihabın 
qarşısını almağa kömək edir, 
omeqa-3 turşuları isə hüceyrələrin 
əlavə qidalanmasını təmin edir və 
torlu qişanın bərpasını sürətləndirir. 

Tərkib: çaytikanı yağı, təbii lyutein, təbii zeaksantin 
OptiSharp™, vitamin E, dəniz balıqlarının yağından 
alınmış omeqa-3 yağ turşularının konsentratı 
MEG-3™, antioksidant kompleks RUS30257 
(vitamin В₁, vitamin В2, vitamin В6, sink, mis, yod, 
manqan, xrom, selen), sürvə cövhəri, quşüzümü 
meyvələrinin cövhəri, üzüm çəyirdəklərinin cövhəri, 
kəklikotu cövhəri, qaraqınıq cövhəri, vitamin C, yaşıl 
çay cövhəri, rutin, likopin, qaragilə cövhəri, beta-
karotin, diqidrokversetin, vitamin A.

30 bağlama hər biri 4 kapsul  45,4 azn
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500449
XRONOLONQ 
QADIN GÖZƏLLIYINI DƏSTƏKLƏMƏK ÜÇÜN TƏBII 
FITOESTROGENLƏR KOMPLEKSI

«Xronolonq» — qbütün orqanizmə ümumi 
təsir göstərən,qadınlar üçün hazırlanmış 
məhsuldur. Onun əsasına,qadın gözəlliyinin 
əsas fitoestrogeni sayılan — genistein 
daxildir. Qadın cinsi hormonlarının bitki 
analoqu olan fitoestrogenlər, orta və 
qoca yaşlarında onların çatışmamazlığını 
tamamlayır: dərinin, saçların və dırnaqların 
vəziyyətini yaxşılaşdırır, ürək-damar 
sistemini müdafiə edir, kalsium itkisini 
ləngidir və sümük toxumalarını bərkidir. 

Tərkib: taurin, soya cövhəri, genistein geniVida™, natrium 
hialuronat ExceptionHyal® Full, metabolik aktiv vitamin D3, 
fol turşusu.

30 kapsul 28,9 azn

Qadın cinsi hormonlarının bitki analoqu — 
GENISTEIN:
• dəri, saç və dırnaqların vəziyyətini 

yaxşılaşdırır
• ürək-damar sistemini müdafiə edir
• kalsium mübadiləsini normallaşdırır
• yaddaşı yaxşılaşdırır və beyin hüceyrələrini 

qoruyur
• yaşla əlaqədar olan hormonların 

bərabərsizliyini azaldır

VİTAMİN D₃ kalsium mübadiləsini normallaşdırır və 
fitoestrogenlər ilə birlikdə sümüklərin bərkidilməsinə və 
yaş osteoporozunun profilaktikasına imkan yaradır, cildin 
foto yaşlanmasının qarşısını alır. 
FOL TURŞUSU ürək-damar sistemini müdafiə edir, 
qanın formalaşmasına və qan azlığının profilaktikasına 
imkan yaradır.
HİALURON TURŞUSU dərinin vəziyyətini yaxşılaşdırır 
və qığırdağı yaşla əlaqədar olan dəyişikliklərdən 
müdafiə edir.
TAURİN antioksidant müdafiəni təmin edir.

"Xronolonq" tərkibinə unikal 
patentləşdirilmiş geniVida™ 
kompleksi — 100%-lik genistein 
daxil olan Rusiya bazarında ilk 
məhsuldur.
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ANTI-AGE:  
TƏBII CAVANLIQ 
KOKTEYLI
TƏMİZ TRANSRESVERATROL (DSM Nutritional, Isveçrə) 
genetik xəsarətlərin əlavə müdafiə prosesini başladır.

JENŞEN KÖKLƏRİNİN CÖVHƏRİ (Finzelberg, Almaniya) 
aktiv cavanlaşdırıcı təsir göstərir.

ORQANİK GERMANİUM (Moskva Elmi-Tədqiqat 
Institutunun element orqanik birləşmələrinin innovasiyası) 
hüceyrələrin oksigenlə təmin olunmasını təmin edir.

KOENZİM Q10, CÖKƏ TURŞUSU VƏ VİTAMİN C maksimal 
effektiv dozada güclü antioksidant təsir ilə təmin edir.

YAŞLANMANIN TƏBIƏTI
Yaşlanma — təbiətlə proqramlaşdırılmış prosesdir. 
Bizim hüceyrələrimiz daim yenilənir, bu halda 
hüceyrələrin hər növü üçün dövrlərin miqdarı 
məhdudlaşdırılır. Yəni, biz yaşlandıqca, ehtiyatda daha 
az dövr qalır və bununla regenerasiyasının növbəti 
mərhələsi daha az işə salınır. Eyni zamanda,bütün 
hüceyrə materialı üçün yeni həyat mənbəyi sayılan, 
gövdə hüceyrələrinin ehtiyatı tükənir. Zamanla insan 
orqanizmində bərpa üçün daha az resurs qalır — zəiflik 
başlayır və biz onu yaşlanma adlandırırıq. 

ZAMANI PAUZAYA QOYUN
Xoşbəxtlikdən, yaşlanma proseslərini ləngitmək — 
tamamilə real məsələdir. Bunun öhtəsindən, müasir 
alimlər tərəfindən kəşf edilmiş və "Siberian Wellness"  
inqilabçı məhsullarından biri olan "VitaGermaniy" 
əsasına daxil olan, bioloji aktiv maddələr gəlir.

500450
VITAGERMANIY 
YAŞLANMA ƏLEYHINƏ INNOVATIV KOMPLEKS

Tərkib: standartlaşdırılmış jenşen cövhəri Finzelberg™, 
koenzim Q10, C vitamini, zeytun yarpaqlarının cövhəri, cökə 
turşusu, transresveratrol Resvida™, orqanik germanium 
Astraqerm-С™.

30 kapsul 45,8 azn
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TAYQANIN 
DADINA BAXIN!

500327
CoreNRG

UNIVERSAL IMMUNITET GÜCLƏNDIRICI

Stress, soyuqdəymə, fiziki 
yükləmələr,saat qurşaqlarının 
dəyişməsi, səyahət və istənilən 
xroniki taqətdən salan vəziyyətlər 
zamanı sürətli və rahat həll.

Tərkib: su, sibir ağ şam ağacının hüceyrə 
konsentratı BioeffectiveTM by PrenolicatmTM, bitki 
kompleksi CorenRG (rodiola, kuril çayı, kəklikotu, 
qaxotu, təpə şoranıotu cövhərləri), EndemixTM bitki 
cövhərləri kompleksi (eleuterokokk cövhəri, maral 
rişəsi, baykal başlıqotu).

30 ml 14,3 azn

ŞƏKƏRSİZ | KOFEİNSİZ | TAURİNSİZ
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500523 
CORENRG ŞÜŞƏ KONFETLƏRI
CoreNRG şüşə konfetləri — boğazda 
narahatçılıq zamanı sürətli və 
effektiv həlldir. Ağ şam ağacının 
hüceyrə şirəsi immuniteti 
aktivləşdirir. Sidr yağ və arı 
yapışqanı xoşagəlməz hissləri aradan 
qaldırmağa kömək edir və boğazı 
yumşaldır. Sidr terpentini, ifadə 
edilmiş antiseptik təsirə malikdir. 
Tərkibində şəkər yoxdur!

Tərkib: izomalt (təbii şirinləşdirici), patka, sidr 
yağı, sibir ağ şam ağacının hüceyrə konsentratı 
BIOEFFECTIVE™ BY PRENOLICA™, ağ şam ağacının 
terpentini, propolis, limon turşusu (turşuluq 
dərəcəsinin tənzimçisi). 

10 ədəd 5,3 azn

500563 
ÇEYNƏMƏLI MARMELAD CORENRG 
PROPOLIS ILƏ

Təbii propolis ilə çeynəməli marmelad 
CoreNRG —dadlı və faydalıdır! Sibir 
tayqasının enerjisi ilə ilhamlanın və 
adi şirniyyatlar haqqda unudun!

Tərkib: furktoza, su, mal əti jelatini, karamelli 
patka nişastası, təbii bal, limon turşusu (turşuluq 
dərəcəsinin tənzimçisi), qatı propolis cövhəri, parıltı 
verən qida əlavəsi Capol® (karnaub mumu, bitki 
yağı), parıltı verən qida əlavəsi Emulsifayn 1000 
(şellak, bitki yağı) karamelli şəkər siropu, benzoy və 
sorbin turşuları (konservantlar).

90 q 3,0 azn

SIBIRLƏ NƏFƏS ALIN!

İNFEKSİYALARDAN 
QORUNUN

GÜMRAH 
QALIN

SƏRBƏST 
NƏFƏS ALIN

Siberian Wellness məhsulları.2019   |   27



BOTANICSPROBIOTICSMINERALS

MÜBADILƏ 
PROSESLƏRINI 
HARMONIZASIYA 
EDƏN ORQANIK 
MINERAL 
FORMULALAR

RAHAT HƏZM ÜÇÜN 
BIFIDOBAKTERI-
YALAR VƏ LAKTO-
BAKTERIYALAR

SIBIR BITKILƏRI 
ƏSASINDA 
FORMULALAR

Sinir sisteminin 
müdafiəsi 

Möhkəm 
dişlər 

Güclü  
ürək

Allergiyanın 
profilaktikası

Reproduktiv 
sistemin müdafiəsi

Elastik 
oynaqlar

Enerji 
mənbəyi

Antioksidant 
müdafİə

Gözəl dəri, saç 
və dırnaqlar

WELLNESS ÜSLUBUNDA HƏYAT ÜÇÜN ALTI ƏHƏMIYYƏTLI KATEQORIYA!

AYDINDIR: BÜTÜN AILƏ ÜÇÜN ƏSAS FORMULALAR.
RAHATDIR: SERIYA ÜZRƏ RAHAT NAVIQASIYA.
MÜMKÜNDÜR: LAZIMLI MƏHSULUN MAKSIMAL ŞƏKILDƏ SADƏ SEÇIMI.
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SORBENTSFATTY ACIDSVITAMINS

BÜTÜN BƏDƏN 
SISTEMLƏRINI 
DƏSTƏKLƏMƏK 
ÜÇÜN OPTIMAL 
DOZALARDA 
VITAMINLƏR

RAHAT HƏYAT 
TƏRZI ÜÇÜN AĞILLI 
DETOKS HƏLLƏR

ƏVƏZOLUNMAZ 
DOYDURULMAMIŞ  
YAĞ TURŞULARI 
ƏSASINDA  
LIPID 
KOMPLEKSLƏR

YENİ ÜSLUB VƏ YENİ AD —
ZAMANLA AYAQLAŞANLAR ÜÇÜN. TANIŞ KOMPOZISIYA VƏ YÜKSƏK KEYFIYYƏT — UZUN ILLƏRIN TƏCRÜBƏSINI 
QIYMƏTLƏNDIRƏN VƏ MƏHSULUN EFFEKTIVLIYINƏ VƏ TƏHLÜKƏSIZLIYINƏ ƏMIN OLMAQ ISTƏYƏNLƏR ÜÇÜN.

Görmə qabiliyyətinin 
müdafiəsi

Yaşlanma 
əleyhinə

Möhkəm 
sümüklər

Təmiz 
damarlar 

Sidik-cinsiyyət 
sisteminin müdafiəsi

Rahat  
həzm

Yüngül  
yeriş

Güclü 
immunitet 

Yod defisitinin 
profilaktikası

WELLNESS ÜSLUBUNDA HƏYAT ÜÇÜN ALTI ƏHƏMIYYƏTLI KATEQORIYA!
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MINERALS
MINERAL 
KOMPLEKS 
XƏTLƏRI

HƏR BIR MƏHSULUN 
ƏSASINDA — YÜKSƏK 
DƏRƏCƏLI TƏMIZLƏNMIŞ 
ƏCZAÇILIQ XAMMALI 
DURUR:
 • BIR VƏ YA DAHA ÇOX TƏBII FORMADA 

MINERAL
 • VITAMINLƏR VƏ ANTIOKSIDANTLAR 
 • TƏBII BITKI CÖVHƏRLƏRI

Seriya dizaynının yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, məhsulun görünüşü kataloqda təqdim olunandan fərqlənə bilər. Rahatlığınız üçün analoq-məhsulun kodu da göstərilmişdir.
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500629/500038
ORQANIK MAQNEZIUM
Təbii stress əleyhinə formula: sitrat 
şəklində orqanik maqnezium, qan 
təzyiqini normallaşdırmağa kömək 
edir, sakitləşdirici təsir göstərir 
və gecə yuxusunun keyfiyyətini 
artırır. Pişikotu və bioflavonoidlərlə 
birləşdikdə, emosional vəziyyəti 
harmonizasiya edir və yüksək 
gərginliyi azaldır.

Tərkib: maqnezium sitratı, pişikotu cövhəri, 
yemişan yarpaqlarının və çiçəklərinin cövhəri, 
baykal başlıqotu cövhəri.

60 kapsul 12,5 azn

500627/500039
ORQANIK DƏMIR 
Oksigenlə zənginləşdirilməyin 
formulu: orqanik dəmirin iki növü 
(fumarat və askorbat) qan azlığının  
profilaktikasına və hemoqlobinin 
adekvat səviyyəsinin saxlanılmasına 
imkan yaradır. B qrup vitaminlərinin, 
C vitamini və sibir bitkilərinin effektiv 
uyğunluğu iş qabiliyyətini yüksəldir, 
dərini cavanlaşdırır, bədənə isə — 
enerji bəxş edir.

Tərkib: inulin tozu, eleuterokkok cövhəri, vitamin C, 
dəmir fumarantı, dəmir askorbatı, pıtraq kökü, 
viraminli kompleks (vitamin B1, B2, B6, nikotinamid, 
fol turşusu).

60 kapsul 19,4 azn
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500628/500054
ORQANIK KALSIUM 
Optimal həzm olunma sistemi və möhkəm sümük 
toxumasının yaradılması üçün bir neçə formada 
təbii kalsium. Vitamin D3, sink və soya izoflavonları 
kalsiumun sümüklərə birbaşa düşməsini təmin 
edir və yaşlandıqca onun itkisinin qarşısını alır. 
B6, C və K1 vitaminləri, həmçinin manqan və təbii 
qatırquyruğu silisiumu sümüklərin etibarlı zülal 
karkasını formalaşdırır.

Tərkib: kalsium karbonat, H33792 premiksi (askorbin turşusu, B6, K1, D3, sink, 
manqan), soya cövhəri, qatırquyruğu, hidroksiapatit kalsium.

60 kapsul 10,6 azn

Seriya dizaynının yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, məhsulun görünüşü kataloqda təqdim olunandan fərqlənə bilər. Rahatlığınız üçün analoq-məhsulun kodu da göstərilmişdir.
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500630/500031
ORQANIK SELEN
Güclü antioksidant müdafiə: konsentrat şəklində 
orqanik selenium, hüceyrə membranlarını 
oksidləşdirici proseslərdən müdafiə edir. Baykal 
başlıqotu, itburnu, sarımsaq və barbados albalısı 
(atserola) cövhərləri immuniteti möhkəmləndirir, 
hüceyrələrin artımında və bölünməsində əlverişli 
təsir göstərir, sinir gərginliyin öhdəsindən gəlməyə 
kömək edir.

Tərkib: sarımsaq cövhəri, atserola cövhəri, vitamin E, baykal başlıqotu 
cövhəri, itburnu cövhəri, Lalmin Se 2000™ (selenometion şəklində 
olan selen tərkibli təsirsiz maya Saccharomyces cerevisiae) lavitol 
(diqidrokversetin).

60 kapsul 19,7 azn

500658/500461
ORQANIK YOD 
Enerjinin və həyat tonusunun formulu: orqanik 
yod və təbii adaptogenlər, qalxanvari vəzinin yaxşı 
işləməsini təmin edir, mənfi ekoloji amillərə qarşı 
müqaviməti artırır və enerji bəxş edir.

Tərkib: rodiola köklərinin tozu, fukus cövhəri.

60 kapsul 7,9 azn

500631/500040 
ORQANIK SINK 
Güclü immunitetin formulası: orqanik formada sink və 
mis orqanizmi sərbəst radikallardan müdafiə etmək, 
hüceyrələrin cavanlaşma prosesini stimullaşdırmaq 
və kişilərin sağlamlığını gücləndirmək üçün 
lazımdır. Kompleksin tərkibi, atserola və itburnu 
cövhərlərinin tərkibində olan təbii vitamin C, pıtraq 
cövhərinin tərkibində olan inulin, həmçinin immunitet 
moddulaşdırıcı maddələr ilə zənginləşdirilmişdir.

Tərkib: exinaseya cövhəri, atserola cövhəri, inulin tozu, itburnu cövhəri, 
sink orotatı, sink laktatı, sink sitratı, mis sitratı. 

60 kapsul 15,0 azn

TEZLIKLƏ SATIŞDA
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PROBIOTICS
LAKTO- VƏ BIFIDO 
BAKTERIYALARIN 
MAKSIMAL TAM 
KOMPLEKSI

Probiotik kompleks, bağırsaq 
mikroflorasını və həzm balansını 
normallaşdırmaq üçün, təbii 
mikroflaronanın maksimum lakto və 
bifido bakteriya tərkibinə malikdir. 
Faydalı bakteriyaların yaşama qabiliyyəti, 
Cənubi Koreyanın CellBiotech şirkəti ilə 
əməkdaşlıq şəraitində hazırlanan unikal 
mikrokapsullaşdırma texnologiyası ilə 
təmin edilir. DR-caps texnologiyası ilə 
hazırlanmış nadir sellüloz kapsulları, 
bakteriyaları mədə şirəsinin aqressiv 
təsirindən müdafiə edir və onları 
bağırsağa tam sağlam şəkildə çatdırır.
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500063/500107 
ELBIFID 
15 kapsul 17,8 azn

BAĞIRSAQ 
MIKROFLORASININ 
BALANSINI 
YAXŞILAŞDIRIR
Mədə-bağırsaq yolunun 
pozulmasına səbəb ola 
biləcək patogen bakte-
riyaların artımını azaldır.

TƏBII IMMUNITETI 
STIMULLAŞDIRIR
Faydalı maddələrin 
həzmini yaxşılaşdırır, 
bütün vitaminlərin 
70%-nin sintezini təmin 
edir və immun müdafiə 
zülallarının sintezini 
aktivləşdirir.

ALLERGIK FONU 
NORMALLAŞDIRIR
Mümkün allergik 
reaksiyaların qarşısını 
alaraq, immun sisteminin 
normal fəaliyyətini 
dəstəkləməyə 
kömək edir.

"ELBIFID" NECƏ IŞLƏYIR?

ANTIBIOTIKLƏRIN QƏBULU 
ZAMANI BAĞIRSAQ 
MIKROFLORASININ MÜDAFIƏSINI 
TƏMIN EDIR
Antibiotiklərin bağırsaq mikroflorasına 
mənfi təsirini əhəmiyyətli dərəcədə 
neytrallaşdırır. Faydalı bakteriyaların 
balansını bərpa etməyə kömək edir.

1 KAPSULUN 
TƏRKIBINDƏ 
5,05×109 КОЕ 
BIFIDOBAKTERIYALAR 
(B. bifidum, B. breve,  
B.infantis, B. longum) 

3,2×109 КОЕ  
LAKTOBAKTERIYALAR  
(L. acidophilus, L. casei,  
L. plantarum)

VEGETERIANLAR 
ÜÇÜN IDEALDIR

SELLÜLOZ 
KAPSULALAR 

Seriya dizaynının yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, məhsulun görünüşü kataloqda təqdim olunandan fərqlənə bilər. Rahatlığınız üçün analoq-məhsulun kodu da göstərilmişdir.
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BOTANICS
SERIYANIN 
ƏSASINDA —
YÖNƏLDILMIŞ TƏSIRIN 
TƏBII FORMULALARI VAR. 

Sibir otlarının cövhərləri, bitki və meyvə 
kökləri orqanizmə yüngül və effektiv 
şəkildə təsir göstərəcək, sizə gümrahlıq 
və əla əhval-ruhiyyə bəxş edəcək! 

ESSENTIALS BOTANICS 
DAXILINDƏ NƏ VAR? 
SIBIR TƏBIƏTININ GÜCÜ!
 • ƏCZAÇILIQ KEYFIYYƏTLI XAMMAL;
 • BITKILƏRIN, KÖKLƏRIN 

VƏ MEYVƏLƏRIN 
STANDARTLAŞDIRILMIŞ 
CÖVHƏRLƏRI.

3636



500655/500131 
YOHIMBE VƏ SIBIR JENŞENI 
 • AFRODIZIAK YOHIMBIN
 • GÜCLÜ SIBIR ADOPTOGENLƏRI

Yohimbe cövhəri ilə bitki kompleksi — 
afrodiziak yohimbe mənbəyidir. Yağ 
əridici təsir göstərir və cinsi potensialı 
artırır. Sibir adoptogenləri sayılan 
eleuterokokk və levzeya güc verir və 
fiziki iş qabiliyyətini yüksəldir.

Tərkib: eleuterokokk kökü (Sibir jenşeni), maral 
qanının zərdabından alınan zülallar, yohimbe 
cövhəri, levzeya cövhəri.

30 kapsul 12,5 azn

500653/500084 
ARONIYA VƏ LYUTEIN 
 • TƏBII IŞIQ FILTRLƏRI
 • GÜCLÜ ANTIOKSIDANTLAR

Işığın yüksək təsirindən və UB 
şüalanmadan görmə sisteminin təbii 
müdafiəsi. Qaragilə və aroniyadan 
ibarət antosianlar ilə kompleksin 
tərkibində olan təbii işıq filtri lyutein, 
qan dövranını yaxşılaşdırır, torlu 
qişanı yaşlanmadan və işığın zərərli 
təsirindən müdafiə edir.

Tərkib: qara meyvəli quşarmudu tozu (aroniya), 
mərcanı cövhəri, lyutein.

30 kapsul 10,0 azn

500654/500125 
GINKGO BILOBA  
VƏ BAYKAL BAŞLIQOTU 
 • TƏBII NEYROBUSTERLƏR
 • ANTIOKSIDANT KOMPLEKS

Təbii vasitə, beyinin qan dövranını 
yaxşılaşdırmağa və yaddaşı 
gücləndirməyə kömək edir. Ginkgo 
biloba, qotu kola və baykal başlıqotu 
cövhərləri A, E və C vitaminləri ilə 
birləşdikdə beyin hüceyrələrinin 
antioksidant müdafiəsini təmin 
edir və diqqət konsentrasiyasını 
yaxşılaşdırır.

Tərkib: baykal başlıqotu cövhəri, askorbin 
turşusu, ginkgo biloba cövhəri (24% qinkqoflavon), 
askorbilpalmitat, qotu kola cövhəri, vitamin E 
asetat, vitamin A asetat.

30 kapsul 10,8 azn
500657/500211 
PIŞIKOTU VƏ BƏDRƏNC 
TƏBII ANTISTRESS

Təbii rahatlığın formulası: pişikotu 
cövhəri, bədrənc və qaraqınıq otu, 
sinir sistemini sakitləşdirir, gün 
ərzində qıcıqlanmanı azaldır, gecə 
yuxusunun keyfiyyətini artırır.

Tərkib: pişikotu cövhəri, qaraqınıq otu, bədrənc otu.

30 kapsul 7,2 azn

500656/500143 
AYIQULAĞI VƏ MƏRSIN  
 • TƏBII ANTISEPTIKLƏR
 • SIDIKQOVUCU OTLAR

Ayıqulağı cövhəri, mərsin yarpaqları, 
qıtıotu kökləri, quşüzümü meyvələri 
əsasında təbii kompleks birbaşa 
mikrob və iltihab əleyhinə təsir 
göstərir və sidik durğunluğunun 
qarşısını alır.

Tərkib: ayıqulağı yarpaqlarının cöhəri, mərsin 
yarpaqları, quşüzümü meyvəsi, qıtıqotu kökünün 
cövhəri.

30 kapsul 7,5 azn

Seriya dizaynının yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, məhsulun 
görünüşü kataloqda təqdim olunandan fərqlənə bilər. Rahatlığınız 

üçün analoq-məhsulun kodu da göstərilmişdir.
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VITAMINS
AKTIV HƏYATIN 
ƏSASINI TƏŞKIL 
EDIR!

 • HƏR GÜN AILƏNIZ ÜÇÜN VACIB OLAN 
ƏSAS HƏLLƏR.

 • BALANSLAŞDIRILMIŞ KOMPLEKSLƏR: 
ƏN VACIB NUTRIYENTLƏR VƏ 
VITAMINLƏR.

 • AKTIV MADDƏLƏRIN OPTIMAL 
DOZALARI.

Vitaminlər və həyatı vacib qidalar orqanizmdəki 
mürəkkəb biokimyəvi prosesləri tənzimləyir, 
gündəlik həyatınızı yaxşılaşdırır!

VITAMIN ÇATIŞMAMAZLIĞININ 
SƏBƏBLƏRI:
 • pəhriz həvəsi,
 • aşağı keyfiyyətli məhsullar,
 • təmizlənmiş qida artıqları.

500626 
DIOSMIN VƏ RUTIN 
Ayaqlarda limfa axınını və qan dövranı 
pozğunluğunun qarşısını almaq üçün 
diosmin və rutin əsasında təbii venotonik. 
Optimal dozalar sayəsində kompleks, qan 
damarlarının divarlarına effektiv şəkildə təsir 
göstərir, onları gücləndirir, limfa axınını və 
qan dövranını yaxşılaşdırır.

Tərkib*: diosmin, rutin, zimolyubki zoğları.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

60 kapsul 30,9 azn

YENILIK

Seriya dizaynının yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, məhsulun görünüşü kataloqda təqdim olunandan fərqlənə bilər. Rahatlığınız üçün analoq-məhsulun kodu da göstərilmişdir.
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20%
VITAMIN, RUSIYA 
VƏTƏNDAŞLARINA HƏTTA 
2500 KCAL BALANSLANMIŞ 
GÜNDÜZ RASIONU ZAMANI 
BELƏ ÇATMIR.

500676/500082
KALSIUM ILƏ VITAMINLƏR
Ümumi tonusu və iş qabiliyyətini 
dəstəkləmək, sümük sistemini, dişləri 
və dırnaqları gücləndirmək üçün 
vitaminli-mineral kompleks.

Tərkib: kalsium karbonat, vitaminli premiks 
N33802/1 (vitamin A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, 
nikotinamid, fol turşusu, pantoten turşusu, biotin), 
vitamin E, vitamin C, D3 vitamini, vitamin A, 
B6 vitamini, B12 vitamini, fol turşusu.

60 kapsul 8,3 azn
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500651/500083
QLYUKOZAMIN  VƏ XONDROITIN 
Qlyukozamin və xondroitin 
oynaqların zədələnməsinin qarşısını 
alır, qığırdaqın dözümlülüyünü və 
elastikliyini təmin edir.

Tərkib: qlyukozamin sulfat, xondroitin sulfat 

60 kapsul 13,8 azn

500652/500115
GÖZƏLLIK VITAMINLƏRI 
Qadınlar üçün Q10 və fol turşusuyla 
vitamin C kompleksi: saçların və 
dərinin gözəlliyini qoruyur,yaşlanma 
əleyhinə mübarizə aparır və enerji 
bəxş edir.

Tərkib: vitaminli premiks H33802/1 (vitaminlər А, 
D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, nikotinamid, fol turşusu, 
pantoten turşusu, biotin), taurin, koenzim Q10, 
vitamin E, vitamin D3, fol turşusu.

30 kapsul 9,4 azn
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500625
BETAIN VƏ B-VITAMINLƏRI 
Ürək-damar sistemini müdafiə 
etmək və yaşla əlaqədar olan 
dəyişikliklərdən qorunmaq üçün 
vitaminli kompleks. Betain, fol 
turşusu, B6 və B12 vitaminlərinin 
effektiv uyğunluğu, homosisteinin 
normal mübadiləsinə imkan yaradır 
və bu da əzələlərin, damarların və 
kapilyarların mikro zədələnmələrinin 
inkişafının qarşısını alır.

Tərkib: vitaminli-orqanik kompleks kardioAGE™ 
(betain hidroxlorid, fol turşusu, piridoksin hidroxlorid, 
siyanokobalamin).

30 kapsul 13,6 azn

YENILIK

Seriya dizaynının yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, məhsulun görünüşü kataloqda təqdim olunandan fərqlənə bilər. Rahatlığınız üçün analoq-məhsulun kodu da göstərilmişdir.
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FATTY 
ACIDS
ƏN VACIB OLAN 
ÜÇÜN OMEQA-3 
DƏYƏRLƏRI!

YAĞLAR NƏ ÜÇÜN LAZIMDIR?
 • ürək və beyin işini yaxşılaşdırır;
 • görmə və oynaq funksiyalarını dəstəkləyir;
 • zərərli xolesterin səviyyəsini aşağı salır;
 • sərbəst radikallarla mübarizə aparmağa 

kömək edir;
 •  metabolizmanı sürətləndirir, artıq 

çəkidən azad olmağa kömək edir və 
enerji bəxş edir; 

OMEQA-3 ÇATIŞMAMAZLIĞI NƏYƏ 
GƏTIRIB ÇIXARIR?
Doydurulmamış yağ turşularının 
həddindən artıq istifadəsi və omeqa-3 
çatışmamazlığı piylənmə, diabet, 
xolesterin səviyyəsinin artması və 
damarların tıxanmasına səbəb ola bilər.

RAHATLIQ
Xüsusi kapsullaşdırma texnologiyası, 
bütün yararlılıq müddəti ərzində aktiv 
maddələrin faydalı xüsusiyyətlərinin 
qorunmasına imkan verir, less fish 
smell texnologiyası isə omeqa-3 
turşuları ilə olan məhsullarda balıq 
qoxusunu azaldır. 

EFFEKTİVLİK
Optimal gündəlik dozalar istənilən 
yaşda yaxşı əhval-ruhiyyəni 
dəstəkləməyə kömək edir və rasionu 
faydalı yağlarla zənginləşdirir.

KEYFİYYƏT
Yalnız ISO, HACCP və GMP 
beynəlxalq keyfiyyət standartlarına 
cavab verən əczaçılıq xammalından 
istifadə edirik. 

Seriya dizaynının yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, məhsulun görünüşü kataloqda təqdim olunandan fərqlənə bilər. Rahatlığınız üçün analoq-məhsulun kodu da göstərilmişdir.
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500661/500222 
ŞIMALI OMEQA-3
Gündəlik qida rasionu üçün 
əvəzolunmaz omeqa-3 yağ (EPT 
və DHT) turşularının mənbəyi. 
 • Cavanlığın, aktivliyin və gözəlliyin 

qorunmasına kömək edir.
 • Düzgün maddələr mübadiləsini 

dəstəkləyir.

Tərkib: dəniz balıqlarının yağından alınmış 
omeqa-3 yağ turşuları kompleksi.

60 kapsul 12,2 azn

500662/500062 
SIBIR KƏTANI VƏ OMEQA-3
Ürək və qan damarlarının müdafiəsi: 
kardio müdafiə, antitrombotik və 
damar genişləndirici təsir göstərir. 
Omega-3 iki mənbəyi: təbii kətan 
yağı və dəniz balıqlarının yağından 
alınmış təmiz MEG-3™ kompleksi. 

Tərkib: dəniz balıqlarının yağından alınmış  omeqa-3 
yağ turşularının təmiz konsentratı MEG-3™, kətan 
yağı, vitamin E.

30 kapsul 12,4 azn
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500689/5FP183
LIKOPIN VƏ OMEQA-3
Ürək-damar sistemini dəstəkləyən xolesterin 
əleyhinə kompleks. 
 • Dərin dəniz balıqlarının yağından alınan ultra 

təmiz omega-3 MEG-3™ (DSM Nutritional, Isveçrə).
 • Lycopene redivivo® — xolesterinin təbii 

konservantı və ən güclü antioksidanlardan biridir.

Tərkib: dəniz balıqlarının yağından alınmış omeqa-3 yağ turşularının 
təmiz konsentratı MEG-3™, təbii likopin redivivo®.

30 kapsul 16,0 azn

Seriya dizaynının yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, məhsulun görünüşü kataloqda təqdim olunandan fərqlənə bilər. Rahatlığınız üçün analoq-məhsulun kodu da göstərilmişdir.
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500688/500102
LYUTEIN VƏ ZEAKSANTIN 
Smartfon şüalarından gözlərin təbii müdafiəsi 
və torlu qişa qəfəslərinin yaşla əlaqədar 
degenerasiyasının profilaktikası.
 • Effektiv dozada Lyutein FloraGLO™ və zeaksantin 

OptiSharp™. 
 • Görmə orqanlarının antioksidant müdafiəsi üçün 

E vitamini.

Tərkib: çaytikanı yağı, təbii lyutein FloraGLO™, təbii zeaksantin 
OptiSharp™, vitamin E.

30 kapsul 21,0 azn

500659/500049
BORAQO VƏ AMARANT 
Kompleks, allergik reaksiyaların qarşısını almaq 
və immunitet sisteminin düzgün işləməsini 
dəstəkləmək üçün boraqo və amarant təbii bitki 
yağlarının əsasında yaradılmışdır.
 • Boraqo və amarant yağlarının tərkibindəki 

qamma-linolenik turşu, allergik reaksiyaların 
inkişafına  mane olan və iltihab əleyhinə təsir 
göstərən xüsusi bir fermentin — prostaglandin 
E1-in inkişafına kömək edir.

 • Vitamin E antioksidant müdafiəni gücləndirir.
 • Vitamin D3 immunitet sistemini normallaşdırmağa 

kömək edir, kalsium və fosforun mənimsənilməsini 
yaxşılaşdırır.

Tərkib: sümürgənçiçək yağı (boraqo), amarant yağı, vitamin E, vitamin D3.

30 kapsul 17,1 azn

500660/500060
TƏBII BETA-KAROTIN VƏ ÇAYTIKANI 
Dərinin təbii antioksidant müdafiəsi, mədə və 
bağırsaqda iltihab proseslərinin qarşısının alınması.
 • Təbii çaytikanı yağı.
 • Beta-karotin CaroCare®.
 • Antioksidant müdafiənin gücləndirilməsi üçün 

vitamin E.

Tərkib: çaytikanı yağı, tokoferolların (təbii vitamin E) qarışığı, təbii beta-
karotin 30% CaroCare®.

30 kapsul 11,8 azn
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SORBENTS 
RAHAT HƏYAT 
TƏRZI ÜÇÜN 
AĞILLI DETOKS 
HƏLLƏR!

Dünya daim inkişaf edir: yeni mənzil, yeni 
səyahətlər, yeni vərdişlər — bütün bunlar 
orqanizmin daxili mühitinə təsirsiz ötüşmür.

ESSENTIAL SORBENTS XÜSUSI 
KOMPLEKSLƏRI BÜTÜN ORQANIZMIN 
TƏMIZLƏNMƏSI ÜÇÜN MÜKƏMMƏLDIR:

 • Yığılmış zərərli maddələri birləşdirir 
və onları təbii üsullarla tez bir şəkildə 
orqanizmdən çıxarır.

 • Mübadilə proseslərini normallaşdırır. 
 • Mədə-bağırsaq traktının düzgün 

işləməsini təmin edin.

500632/500216 
PURE LIFE
TƏMIZLƏYICI FITOSORBENT 

Orqanizmin təmizlənməsi və mübadilə 
proseslərinin normallaşdırılması. Təbii 
bitki tərkibli komponentlər, yığılmış zərərli 
maddələri birləşdirir və onları təbii üsullarla 
tez bir şəkildə orqanizmdən çıxarır. 

Tərkib: itburnu meyvələrindən alınmış toz, hind akasiya qətranı 
(quar), yerarmudu, pektin konsentratı (almanın sublimasiya 
olunmuş tozu), bağayarpağı toxumlarının qişası, altey kökünün 
tozu, pıtraq kökünün tozu, qatırquyruğu cövhəri, exinaseya 
cövhəri, çobanyastığı cövhəri, kuril çayı cövhəri, senna cövhəri.

80 q 10,0 azn

Seriya dizaynının yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, məhsulun görünüşü kataloqda təqdim olunandan fərqlənə bilər. Rahatlığınız üçün analoq-məhsulun kodu da göstərilmişdir.
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500633/500217 
JOINT COMFORT
OYNAQ FITOSORBENTI

Qığırdaq və birləşdirici toxumanı 
zədələyən zərərli maddələrin 
yığılmasının qarşısını alır. Qığırdaq 
toxumasının effektiv bərpasını təmin 
edir və iltihab əleyhinə təsir göstərir.

Tərkib: itburnu meyvələrindən alınmış toz, 
kollagen hidrolizatı PeptanTM, yerarmudu, pektin 
konsentratı (sublimasiya edilmiş alma tozu), hind 
akasiyası qatranı (guar), söyüd qabığının cövhəri.

80 q 9,2 azn

500634/500218 
INTESTINAL DEFENSE 
BAĞIRSAQ ÜÇÜN FITOSORBENT

Mikrofloranı normallaşdırır, iltihabın 
inkişafına mane olur və infeksiyalara 
qarşı müqaviməti artırır.

Tərkib: qızılçətir otu, dağ tərxunu çiçəkləri, 
hind akasiyası qatranı (guar), kəklikotu, pektin 
konsentratı (sublimasiya olunmuş alma tozu), 
yerarmudu, bağayarpağı toxumunun qabığı, 
ənginar cövhəri, senna cövhəri.

80 q 8,5 azn

400237 
TƏBII INULIN 
KONSENTRATI
Tərkibində inulin 
olan, yerarmudu kök 
yumrularından alınan təbii 
polisaxarid konsentratı. 
Asanlıqla əmələ gələn 
karbohidrat və yağların 
mənimsənilməsini ləngidir, 
bağırsaqlarda əmələ 
gələn və ya qida ilə daxil 
olan xolesterol və zəhərli 
maddələri birləşdirir və 
orqanizmdən çıxarır.
75 q 7,0 azn
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FORMULA 1 
EXTRACELLULAR D.TOX
HÜCEYRƏARASI MÜHITIN TƏMIZLƏNMƏSI

Tərkib: aloe cövhəri, bağayarpağı cövhəri, razyana 
cövhəri, ənginar cövhəri, çobanyastığı cövhəri, pıtraq 
kökünün cövhəri, exinaseya cövhəri, senna cövhəri, 
ayıqulağı cövhəri, qatırquyruğu cövhəri.

FORMULA 2 
INTRACELLULAR D.TOX
HÜCEYRƏDAXILI TƏMIZLƏNMƏ

Tərkib: vəzəri cövhəri, sibir ayısoğanı cövhəri, qanqal 
cövhəri, dazı otu cövhəri, müalicəvi sürvə cövhəri, 
yabanı qıtığotu cövhəri, baykal başlıqotu cövhəri.

FORMULA 3 
ANTIOXIDANT D.TOX
HÜCEYRƏLƏRIN ANTIOKSIDANT MÜDAFIƏSI

Tərkib: antioksidant kompleks RUS30257, müalicəvi 
sürvə cövhəri, quşüzümü meyvəsinin cövhəri, üzüm 
çəyirdəklərinin cövhəri, kəklikotu cövhəri, qaraqınıq 
cövhəri, C vitamini, yaşıl çay cövhəri, rutin, E 
vitamini, likopin, qaragilə cövhəri, beta-karotin, 
diqidroversetin, A vitamini.

ƏFSANƏVI 
MƏHSULLAR

ORQANIZMIN BÜTÜN 
SISTEMLƏRININ GÜCLƏNDIRILMƏSI:
 • Allergik fonun azalması
 • Stabil həzm etmə sistemi
 • Güclü immunitet 
 • Risksiz ürək
 • Sakit yuxu

ANTIOKSIDANT MÜDAFIƏ:
 • Orqanizmin cavanlığı
 • Əla əhval-ruhiyyə
 • Stressə qarşı müqavimət 

MƏHSULUN 
ÜSTÜNLÜKLƏRI

Iki həftəlik istifadədən 
sonra dərin təmizlənmə.

Bir çox analoqlardan fərqli 
olaraq, təkcə hüceyrəarası 
mühiti deyil, hüceyrələrin 
daxili boşluğunu da 
təmizləyir.

Antioksidantların tam 
çeşidi ilə güclü detoks-
kompleks. 

Rahat forma: kapsulalar 
ilə bağlama həmişə əlinizin 
altında. 

Yüngül təsir: stress, 
aclıq, yorucu prosedurlar 
olmadan və həyatın 
tempini pozmadan.

HÜCEYRƏ SƏVIYYƏSINDƏ 
TƏMIZLIK:
 • Maddələr mübadiləsinin 

sürətləndirilməsi
 • Gözəl dəri və saçlar 
 • Gümrahlıq və enerji
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500213 
RENAISSANCE TRIPLE SET
PREMIUM-KLASS SISTEMLI TƏMIZLƏNMƏ

Elmi cəhətdən sübut olunmuş 
miqdarda aktiv maddələr və 
Renaissance Triple Set tərkibindəki 
dəqiq dozanı təmin edən bitki 
cövhərli məhsul.
 • Aktiv maddələrin yüksək 

konsentrasiyası.
 • Yüksək səviyyədə həzm olunma 

dərəcəsi. 
 • Komponentlərin yüksək dərəcəli  

təsiri.
 • Güclü, sürətli təsir göstərir.

30 bağlama hər biri 3 kapsul
Qəbul kursu 15 gün 53,6 azn

il müvəffəqiyyətli 
tətbiq üsulu 

Geniş elmi  
baza

Texnologiya 
2007-ci ildən 
patentləşdirilmişdir

30

500020
NOVOMIN
VITAMIN KOMPLEKSI  
(A, C, E VITAMINLƏRI ILƏ)

Bioloji aktiv kompleks üç həyati 
vacib vitamini özündə birləşdirib: 
A, C, E vitaminləri, orqanizmi azad 
radikalların zərərli təsirindən və 
digər təhlükəli kimyəvi maddələrdən 
müdafiəsini təmin edir, orqanizmin 
sağlam toxumalarında mübadilə 
proseslərini normallaşdırır. Vitamin-
antioksidantların unikal aktivliyi, 
geniş xəstəlik əhatəsindən — 
soyuqdəymədən tutmuş və xroniki 
degenerativ proseslərə qədər 
müdafiəni təmin edir. C vitamininin 
tərkibi, immunitet sisteminin 
fəaliyyətini stimullaşdırır, bu da iltihab 
prosesinin aradan qaldırılmasını 
asanlaşdırır, soyuqdəymə və tənəffüs 
yoluxucu infeksiyalar zamanı səhhəti 
yaxşılaşdırır.

Tərkib: mikrokristal sellüloza, C vitamini (askorbin 
turşusu), E vitamini (tokoferol asetatı), A vitamini 
(retinol asetatı).

120 kapsul 18,1 azn

500113
ISTOKI ÇISTOTI. FORMULA 3
Kompleksin tərkibinə daxil olan 
20 ən güclü antioksidant təmin edir:
 • Hüceyrəxarici müdafiə —  hüceyrə 

ətrafında sərbəst radikalları 
birləşdirmək və neytrallaşdırmaq.

 • Hüceyrə səddini 
möhkəmləndirmək — hüceyrə 
divarlarında dağıdıcı oksidləşmə 
proseslərini dayandırmaq.

 • Hüceyrədaxili — hüceyrə daxilində 
sərbəst radikalların fəaliyyətini 
neytrallaşdıran fermentlərin işini 
stimullaşdırmaq.

Tərkib: antioksidant premiks RUS 30257 (B1, B2, 
B6 vitaminləri, sink, mis, yod, manqan, xrom, 
selen), sürvə cövhəri, mərcanı cövhəri, üzüm 
çəyirdəklərinin cövhəri, kəklikotu cövhəri, qaraqınıq 
cövhəri, vitamin C, yaşıl çay cövhəri, rutin, vitamin 
E, likopin Redivivo®, qaragilə cövhəri, beta-karotin 
Caro Care®, diqidrokversetin, vitamin A.

120 kapsul 53,6 azn
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HƏYATIN     RITMINI TUTUN!

500048 
RİTMI ZDOROVYA 
SƏHƏR VƏ AXŞAM FORMULU

Məhsulun ikifazalı formulu: aktiv 
gün və sakit gecə üçün mükəmməl 
uyğunlaşdırılmış vitamin və mineral 
kombinasiyasıdır!

"SƏHƏR" KOMPLEKSI:  
NARINCI KAPSUL
Aktiv enerji mübadiləsi və yığılmış 
maddələrin daimi istehlak mərhələsi.

Tərkib: vitaminli premiks N33802/1 (vitamin C, 
nikotinamid, E, В6, В1, В2 vitaminləri, fol turşusu, 
biotin, vitamin К1, pantoten, В12, D3 vitaminləri), 
likopin, eleuterokokk cövhəri, yaşıl çay cövhəri, 
beta-karotin, vitamin E, paraaminobenzoy turşu, 
koenzim Q10, lavitol (diqidrokversetin), vitamin D3, 
vitamin A, fol turşusu.

"AXŞAM" KOMPLEKSI: 
 GÖY KAPSUL 
Toxumaların və qəfəslərin bərpası, 
yeni gündə gücün optimallaşdırılması  
üçün orqanizm resurslarının yenidən 
bölüşdürülməsi.

Tərkib: vitaminli-mineral premiks CustoMix 
Minerals (dəmir, sink, mis, manqan, inozitol, yod, 
selen), sürvə cövhəri, pişikotu cövhəri, qatırquyruğu 
cövhəri, Lalmin Mo 2000™ (tərkibində molibden 
olan təsirsiz Saccharomyces cerevisiae mayası), 
baykal başlıqotu cövhəri, fukus cövhəri, sink sitratı, 
Lalmin Se 2000™ (tərkibində selenometionin 
formasında selen olan təsirsiz Saccharomyces 
cerevisiae mayası) manqan asparaqinat, xrom 
pikolinat.

60 kapsul 20,2 azn

500094
ADAPTOVIT
ENERJIMODULLAŞDIRICI KOMPLEKS

 • Sinir sisteminin fəaliyyətini 
yüksəldir.

 • Diqqət konsentrasiyasını 
artırır.

 • Maddələr mübadiləsini 
normallaşdırır, iş 
qabiliyyətini və orqanizmin 
qoruyucu güclərini artırır.

Tərkib: levzey kökünün, çəhrayı rodiola 
kökü və kökümsovunun, jenşen kökünün, 
eleuterokokk kökünün, mancur araliya 
kökünün, çin cır limon toxumlarının 
su cövhərləri, natrium benzoat, distilə 
edilmiş su.

10 ml 12,0 azn

ƏFSANƏVI 
MƏHSULLAR
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400753
ISTOKI ÇISTOTI
HÜCEYRƏ TƏMIZLƏNMƏSININ 
KOMPLEKS SISTEMI

BAƏ "Istoki çistotı" — endoekologiya 
sahəsində son nailiyyətləri nəzərə 
alaraq, Siberian Wellness Elmi və 
Innovasiya Mərkəzinin mütəxəssisləri 
tərəfindən hazırlanmış kompleks 
hüceyrə təmizləyici sistemdir. 
Endoekoloji korreksiyanın 
əsas proseslərini başladaraq, 
məhsul hüceyrə səviyyəsində 
fəaliyyət göstərir.
 • hüceyrəarası təmizlənmə;
 • hüceyrədaxili təmizlənmə;
 • antioksidant müdafiə.

180 kapsul  29,2 azn

FORMULA 1
HÜCEYRƏARASI MÜHITIN TƏMIZLƏNMƏSI

Tərkib: mərsin yarpağı, öküzboğan otu, dazı otu, 
yonca otu, qəpikotu kökü, sincaotu kökü, pıtraq 
kökü, dağ tərxunu çiçəyi, gördəvər otu, qarağat 
yarpaqları, biyan kökü, quş qırxbuğumu otu, 
ayıqulağı yarpaqları, qatırquyruğu otu, kəklikotu, 
senna cövhəri, exinseya cövhəri.

FORMULA 2
HÜCEYRƏDAXILI TƏMIZLƏNMƏ

Tərkib: vəzəri cövhəri, silimarin, yaşıl çay cövhəri, 
pıtraq cövhəri, solmaz çiçəyi, kuril çay cövhəri.

FORMULA 3
HÜCEYRƏLƏRIN ANTIOKSIDANT MÜDAFIƏSI

Tərkib: vitaminli-mineral premiks RUS30535 
(vitamin E asetat, askorbin turşusu, vitamin A 
asetat, beta-karotin, sink, mis, selen), kəklikotu, 
itburnu meyvələri, qreypfrut tumlarının cövhəri, 
üzüm tumlarının cövhəri, yaşıl çay cövhəri, manqan 
asparaqinat, vitamin A.

HƏYATIN     RITMINI TUTUN!

500052
AQATOVIY BALZAM
BIFIDOGEN

Balzam, silisium (əqiq — onun 
təbii formalarından biri) ionları 
tərəfindən strukturlaşdırılmışdır. 
Təbii komponentlər bağırsaqların 
vəziyyətinin normallaşdırılmasına 
kömək edir və xroniki qəbizliyin 
yaranmasının qarşısını alır 
(polisaxarid — laktuloza, həmçinin 
Sibir bitkiləri və silisiumun yüksək 
tərkibi sayəsində).

Tərkib: laktuloza siropu (100 ml balzama 60 q az 
olmayan laktuloza), propolis, çobanyastığı cövhəri, 
sürvə cövhəri, kuril çayı cövhəri.

95 ml 11,2 azn
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"SINXROVITAL"  
SIZIN XRONO-
BIOLOJI 
MÜDAFIƏNIZ

500071
SINXROVITAL II
BEYIN HÜCEYRƏLƏRININ XRONOBIOLOJI 
MÜDAFIƏSI

Neyroprotektor kompleksi, möhkəm 
yaddaş funksiyasını və əqli iş 
qabiliyyəti funksiyasının müdafiəsinə 
imkan yaradır.

Səhər kompleksi: qinkqo biloba cövhəri, jenşen 
cövhəri, qotu kola cövhəri, askorbilpalmitat. 
Axşam kompleksi: sürvə cövhəri, dazı otu cövhəri, 
askorbilpalmitat, baykal başlıqotu cövhəri.

60 kapsul 35,0 azn

500072 
SINXROVITAL III
ÜRƏYIN XRONOBIOLOJI MÜDAFIƏSI 

Ürək-damar sisteminin işinin 
normallaşmasına və xolesterin 
səviyyəsinin düşməsinə imkan 
yaradır.

Səhər kompleksi: OatWell® 28 yulafının beta-
qlyukanı, cökə turşusu.
Axşam kompleksi: yemişan çiçəkləri ilə yarpaqlarının 
cövhəri, «Lalmin Se 2000» (selenometionin şəklində 
olan selen tərkibli təsirsiz maya Saccharomyces 
cerevisiae), təbii likopin Redivivo™.

100 kapsul 27,0 azn
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500050
SINXROVITAL VII
GÖZÜN TORLU QIŞASINI VƏ BÜLLURUNU 
GÜNƏŞ TƏSIRINDƏN QORUMAQ ÜÇÜN 
KOMPLEKS HƏLL

Gözün torlu qişasını və büllurunu 
günəş təsirindən qorumaq üçün 
kompleks həll.

Səhər kompleksi: Altay aroniyası cövhəri, karel 
qaragiləsinin cövhəri, hibiskus cövhəri.
Axşam kompleksi: atserola cövhəri, itburnu 
cövhəri, təbii lyutein FloraGlo®, təbii beta-karotin 
CaroCare®, vitamin C (askorbilpalmitat), təbii 
zeaksantin OptiSharp®. 

60 kapsul 43,5 azn

500065
SINXROVITAL VI
OYNAQLARIN XRONOBIOLOJI MÜDAFIƏSI

Oynaq toxumalarını qorumaq və 
vəziyyətini normallaşdırmaq üçün 
xüsusi  kompleks.

Səhər kompleksi: qlyukozamin hidroxlorid, ağ 
söyüd qabığının cövhəri, xondroitinsulfat.
Axşam kompleksi: qlyukozamin hidroxlorid, 
qarpaqofitum köklərinin cövhəri, xondroitinsulfat, 
itburnu cövhəri.

60 kapsul 26,4 azn

500130
SINXROVITAL IV
QARACIYƏRIN XRONOBIOLOJI MÜDAFIƏSI

Qaraciyər sağlamlığının kompleks 
dəstəklənməsi üçün təbii məhsul. 
Qaraciyər hüceyrələrində maddələr 
mübadiləsini aktivləşdirir, onların 
bərpasına kömək edir.

Səhər kompleksi: taurin, zəncirotu cövhəri 
(80% silimarin), ənginar yarpaqlarının cövhəri 
(25% sinarin).
Axşam kompleksi: təbii gepatoprotektorlu kompleks 
Taurofit™ (taurin, dazı otu cövhəri) (5% qiperisin), 
baykal başlıqotu cövhəri (5% baykalin). 

60 kapsul 12,5 azn

VÜCUDUMUZUN IŞI 
KIMI FƏALIYYƏT 
GÖSTƏRƏN BIOLOJI 
RITMLƏR — XÜSUSI 
DAXILI SAATLAR ILƏ 
TƏNZIMLƏNIR .

BIORITMLƏR 
FƏALIYYƏTINI NƏ 
VAXT DAYANDIRIR?
 • Pis ekologiya 
 • Vitamin və mikroelementlərin 
çatışmamazlığı

 • Stress, yorğunluq

"SINXROVITAL" 
MƏHSULLAR 
SERIYASI — 
BIORITMLƏRINIZLƏ 
HARMONIYADA!
"Sinxrovital" seriyasının əsas 
xüsusiyyəti — orqanizm 
bioritmlərinin işini nəzərə alaraq 
seçilmiş, balanslaşdırılmış 
kompozisiyalardır.
 • Maddələr yalnız öz fazasında — 
maksimal şəkildə işləyir.

 • Orqanizmin fərdi sistemlərinə 
ünvanlı təsir.

 • Təbii bioritmlərin müdafiəsi 
və normallaşdırılması.

 • Bərpa proseseslərini sürətləndirmək.
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KLASSIK QARIŞIQLAR HAMISI BIR DƏSTDƏ:

YABANI OTLARDAN HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 1 
TƏMIZLƏNMƏ VƏ DRENAJ 
Tərkib: senna yarpaqları, murdarça qabığı, gicitkən yarpaqları, pıtraq kökü, 
qarağat yarpaqları, çobanyastığı çiçəkləri, kuril çayı, yonca otu. 

YABANI OTLARDAN HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 2 
QADIN HARMONIYASI 
Tərkib: damotu, qarayonca otu, müalicəvi bədrənc otu, nanə yarpaqları, sürvə 
yarpaqları, dazı otu, qaraqınıq otu, yonca otu . 

YABANI OTLARDAN HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 3 
TƏBII ANTISTRESS 
Tərkib: pişikotu kökümsovu və kökü, damotu, qaraqınıq otu, çobanyastığı 
çiçəkləri, dazı otu, nanə yarpaqları, müalicəvi bədrənc otu.

YABANI OTLARDAN HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 4 
ASAN TƏNƏFFÜS 
Tərkib: Cökə (gülləri və yarpaqları), alma tikələri, nanə, çobanyastığı gülləri, 
qaraqınıq.

QARŞILAYIN:  
BAIKAL TEA 
COLLECTION!
Bitki çaylarımızın tərkibində — 
Sibir, Altay və Baykalın 
qiymətli yabanı otlarının 
bütün gücü toplanıb. Faydalı 
fitonutriyentlər, müxtəlif orqan 
və sistemlərə yüngül şəkildə 
təsir göstərir onların işini 
tədricən yaxşılaşdırır.

BAIKAL TEA COLLECTION — BU:
 • Maksimum fayda, ətir və dad üçün 

düzgün seçilmiş fitoqarışıqlardır.
 • Ekoloji cəhətdən təmiz bölgələrdən 

alınmış otlar.
 • Meyvə və otların peşəkar və zərif 

kolleksiyası.
 • Məhsulun tərkibi 100% təbiidir — 

bitki xammalından tutmuş 
qablaşdırma detallarına qədər.

 • Kolleksiyanın 65 ölkədə tanınması 
və uzun illər boyu sevilməsi, 12 il 
ərzində uğurlu satışı.

Ənənəvi otların ətirlərindən 
zövg alın. Baikal Tea 
Collection — bu, hər qurtumda 
Sibir təbiətinin gücü və 
təmizliyidir!

500536 
BAIKAL TEA COLLECTION DƏSTI
40 filtr-bağlama hər biri 1,5 qr  8,9 azn
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BAYKALA ELƏ INDI 
KÖMƏK EDIN!
Çay dəstinin hər bir qablaşdırmasının  
alış-verişindən "Sənin Ətrafındakı Dünya" 
fonduna göndəriləcək. 
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500581 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ ÇAY № 1 
TƏMIZLƏNMƏ VƏ DRENAJ 

Senna, murdarça, kuril çayı və 
yoncayla ot tərkibli kompozisiya. 

Tərkib: senna yarpaqları, murdarça qabığı, gicitkən 
yarpaqları, pıtraq kökü, qarağat yarpaqları, 
çobanyastığı çiçəkləri, kuril çayı, yonca otu.

30 filtr-bağlama hər biri 1,5 q  5,1 azn
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500582 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ ÇAY № 2 
QADIN HARMONIYASI

Sürvə, badrənc, nanə və yonca 
əsasında ətirli cövhər.

Tərkib: damotu qarayonca otu, müalicəvi 
bədrənc otu, nanə yarpaqları, sürvə yarpaqları, 
dazı otu, qaraqınıq otu, yonca otu

30 filtr-bağlama  
hər biri 1,5 q  5,1 azn

500584 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ ÇAY № 4 
ASAN TƏNƏFFÜS

Çobanyastığı, cökə, qaraqınıq 
və alma tikələriylə qızdırıcı 
kolleksiya.

Tərkib: Cökə (gülləri və yarpaqları), alma 
tikələri, nanə, çobanyastığı gülləri, qaraqınıq.

30 filtr-bağlama  
hər biri 1,5 q 5,1 azn

500583 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ ÇAY № 3 
TƏBII ANTISTRESS

Adi damotu, nanə, pişikotu və 
qaraqınıq əsasında kompozisiya.

Tərkib: pişikotu kökümsovu və kökü, damotu 
qaraqınıq otu, çobanyastığı çiçəkləri, dazı otu, 
istiotlu nanə yarpaqları, müalicəvi bədrənc otu.

30 filtr-bağlama  
hər biri 1,5 q 5,1 azn
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Hər bağlamanın məbləğindən 
"Sənin Ətrafındakı Dünya" 
fondunun hesabına 15 rubl 
köçürülür.

BAIKAL TEA COLLECTION 
SERIYASINDAN ÖZ ÇAYINIZI 
SEÇIN — SIBIRIN ƏSL DADINI 

VƏ GÜCÜNÜ HISS EDIN! 
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500586 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ ÇAY 6 
QARACIYƏRIN MÜDAFIƏSI

Dazı otu, nanə yarpaqları, 
çobanyastığı çiçəkləri, qarğıdalı 
saçaqlarının sütunları əsasında 
fitokompozisiya. 

Tərkib: qarğıdalı saçaqlarının sütunları, dağ 
tərxunu çiçəkləri, dazı otu, nanə yarpaqları, 
çobanyastığı otu, itburnu meyvələri, quş 
qırxbuğumu otu.

30 filtr-bağlama  
hər biri 1,5 q 5,1 azn

500588
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ ÇAY № 8 
ÜRƏYIN RAHATLIĞI 

Qarağat, yemişan meyvələri və 
adi damotu yarpaqları əsasında 
kompozisiya.

Tərkib: yemişan meyvələri, dağ nanəsi otu, 
damotu, quş qırxbuğumu otu, bədrənc otu, 
qarağat yarpaqları.

30 filtr-bağlama  
hər biri 1,5 q 5,1 azn

500587 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ ÇAY № 7 
HƏRƏKƏT RAHATLIĞI 

Mərsin və qarağat yarpaqları, 
eləcə də qatırquyruğu və 
gördəvər əsasında kompozisiya.

Tərkib: qarağat yarpaqları, quşqonmaz otu, 
gördəvər, itburnu meyvələri, mərsin yarpaqları, 
biyan kökü və kökümsovu, tarla qatırquyruğu otu.

30 filtr-bağlama  
hər biri 1,5 q 5,1 azn

500589 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ ÇAY № 9 
KARBOHIDRAT NƏZARƏTI

Pıtraq kökü, lüserna otu, ağ 
paxla tayı və qaragilə zoğlarının 
əsasında kompozisiya. 

Tərkib: paxla tayı, adi qaragilə tumurcuqları, 
eleuterokokk kökü və kökümsovu, qara yonca 
otu, sürvə yarpaqları, çaqa, pıtraq kökü.

30 filtr-bağlama  
hər biri 1,5 q 5,1 azn

500585 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ ÇAY № 5 
RAHAT HƏZM

Çobanyastığı, kuril çayı, 
bağayarpağı və öküzboğan 
əsasında kompozisiya.

Tərkib: kuril çayı, çobanyastığı otu, 
itburnu meyvələri, bağayarpağı yarpaqları, 
voloduşka otu.

30 filtr-bağlama  
hər biri 1,5 q 5,1 azn
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Hər bağlamanın məbləğindən 
"Sənin Ətrafındakı Dünya" 
fondunun hesabına 15 rubl 
köçürülür.
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400268
EPAM-4
QARACIYƏR ÜÇÜN

Propolis və mumiya 
ilə zənginləşdirilmiş 
bitki cövhərlərinin 
kompleksi, qaraciyərin 
normal fəaliyyətinin 
dəstəyi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.  
"EPAM-4" bakteriya 
əleyhinə təsirə malikdir, 
tərkibinə daxil olan 

komponentlər isə qaraciyərin normal 
quruluşunu bərpa etməyə, ödün 
yaranması və öd ifrazı proseslərinin 
normallaşmasına kömək edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, qumlu solmaz 
çiçəyinin gülləri, müalicəvi pişikotu kökləri ilə 
kökümsovu,təmizlənmiş etil spirti, arı südü, arı 
yapışqanı, sallanmış tozağacı yarpaqları, müalicəvi 
bəlğəmotu kökləri, hündür andız kökləri və 
kökümsovu, dazı otu, gicitkan yarpaqları, qarğıdalı 
saçaqları ilə sütunlar, nanə yarpaqları, müalicəvi 
zəncirotu kökləri, adi boymadərən otu, may itburnusu 
meyvələri, mumiya, kalium sorbat konservantı.

30 ml 5,6 azn

400271 
EPAM-7
VIRUS ƏLEYHINƏ

Mumiya və propolislə 
zənginləşdirilmiş 
bitki cövhərlərinin 
kompleksi, 
orqanizmin müdafiə 
gücünü və müxtəlif 
infeksiyalara, ilk öncə 
respirator viruslara 
qarşı müqaviməti 
artırmaq üçün 
nəzərdə tutulub.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, al-qırmızı exinaseya 
otu, sarı yemişan meyvələri, təmizlənmiş etil 
spirti, arı südü, arı yapışqanı, mumiya, kəklikotu 
(sürünən kəklikotu), qumlu solmazçiçəyi gülləri, 
adi boymadərən otu, adi qaraqınıq otu, dazı 
otu, gicitkən yarpaqları, nanə yarpaqları, böyük 
bağayarpağı yarpaqları, damotu, çobanyastığı 
çiçəkləri, qalın yarpaqlı badan kökümsovları, kalium 
sorbat konservantı, adi şam ağacının tumurcuqları, 
adi şam ağacının iynəyarpağı, sallanmış tozağacı, 
sallanmış tozağacı tumurcuqları.

30 ml 5,6 azn

400270 
EPAM-44
KARDIOLOJI

Kompleks, ürək-
damar sisteminin 
normal fəaliyyətini 
dəstəkləməyə 
kömək edir, ümumi 
möhkəmləndirici və 
yüngül sedativ təsirə 
malikdir. Məhsul, 
xüsusən kardioloji 
xəstəliklərin səbəbi 

olan ürək-damar sisteminin stressə 
qarşı dözümlülüyünü gücləndirmək 
üçün hazırlanmışdır.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, hamar biyan kökləri, adi 
damotu, müalicəvi pişikotu kökləriylə kökümsovu, 
quşarmudu meyvələri, sarı yemişan meyvələri, 
təmizlənmiş etil spirti, arı südü, arı yapışqanı, 
sallanmış tozağacı yarpaqları, adi gicitkən 
yarpaqları, adi boymadərən otu, şüyüd meyvələri, 
tarla qatırquyruğu otu, nanə yarpaqları, kalium 
sorbat konservantı. 

30 ml 5,6 azn

EPAM-
TEXNOLOGIYALARININ 
SINERGETIKASI
Biz, təbii emulsiyalarda ən yaxşı komponentləri birləşdirdik. "EPAM" seriyasının məhsullarının təməlində — 
yüzillik otlarla müalicə və apiterapiya, məhsulun komponentlərinin effektivliyinin sənədlərlə təsdiqi və əlbətdə ki, 
istehlakçıların dəyişməz sevgisi dayanır.
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400265 
EPAM-11
MƏDƏ-BAĞIRSAQ ÜÇÜN

Bitki kompleksi 
propolis ilə 
zənginləşdirilmişdir. 
Tərkibində olan 
komponentlər 
bağırsaq 
mikroflorasının 
tərkibini 
normallaşdırır, 
yüngül işlətmə 

təsirinə malikdir və orqanizmin təbii 
təmizlənməsinə kömək edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, itiyarpaqlı senna 
yarpağı, təmizlənmiş etil spirti, arı südü, arı 
yapışqanı, qalın yapraqlı badan kökü, adi gicitkən 
yarpaqları, qarğıdalı saçaqları ilə sütunlar, nanə 
yarpaqları, müalicəvi zəncirotu kökləri, böyük 
bağayarpağı yarpaqları, hamar biyan kökləri, adi 
boymadərən otu, müalicəvi sürvə yarpaqları, kalium 
sorbat konservantı. 

30 ml 5,6 azn

400266 
EPAM-24
GINEKOLOJI

Bitki cövhərləri və 
propolis əsasında 
kompleks, qadınların 
hormonal balansını 
dəstəkləyən, 
kritik günlərdə 
və menstruasiya 
dövründə xoşagəlməz 
simptomların 
azaldılmasına kömək 

edən komponentlərdən ibarətdir. 
Məhsul normal menstrual dövrün 
saxlanmasına kömək edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, çılpaq biyan kökləri, 
sarı yemişan meyvələri, tikanlı eleuterokokk kökləri 
və kökümsovu, təmizlənmiş etil spirti, arı südü, arı 
yapışqanı, qalın yarpaqlı badan kökü, adi başınağacı 
meyvələri, adi gicitkən yarpaqları, çobanyastığı 
çiçəkləri, dağ qırxbuğumu otu (quşbuğdası), adi 
boymadərən otu, fır (tozağacı göbələyi), may 
itburnusu meyvələri, kalium sorbat konservantı.

30 ml 5,6 azn

400267
EPAM-31
FIBROZ ƏLEYHINƏ

Propolis, arı südü və 
mumiya ilə zəngin 
olan bitki cövhərləri 
kompleksi, birləşdirici 
toxumanın quruluşunu 
və oynaqların 
normal fəaliyyətini 
təmin etmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 
Birləşdirici toxuma bir 

çox orqanların gövdəsini təşkil edir və 
sümüklərin, oynaqların, bağların və 
qığırdaqların əsas struktur elementidir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, sarı yemişan meyvələri, 
adi mərsin yarpaqları, hamar biyan kökləri, 
təmizlənmiş etil spirti, arı südü, arı yapışqanı, keçə 
pıtraq kökləri, adi boymadərən otu, adi mərcangilə 
meyvələri, adi başınağacı meyvələri, adi gicitkən 
yarpaqları, fır (tozağacı göbələyi), sallanmış tozağacı 
tumurcuqları, tarla qatırquyruğusunun otu, mumiya, 
kalium sorbat konservantı.

30 ml 5,6 azn

400274 
EPAM-96
UROLOJI

Bitki kompleksi, 
böyrəklərin və sidik 
yollarının normal 
fəaliyyətini təmin 
etmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Tərkibində 
olan təbii komponentlər 
isə yüngül sidikqovucu 
və iltihab əleyhinə 
təsirə malikdir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, qumlu solmazçiçəyi 
gülləri, adi damotu, tikanlı eleuterokokk kökləri 
və kökümsovu, təmizlənmiş etil spirti, arı südü, 
arı yapışqanı, qalın yarpaqlı badan kökləri, adi 
qaraqınıq otu, dazı otu, adi gicitkən yarpaqları, adi 
ardıc meyvələri, iri yarpaqlı bağayarpağı yarpaqları, 
çobanyastığı çiçəkləri, adi zirə meyvələri, adi 
boymadərən otu, kəklikotu, sallanmış tozağacı 
tumurcuqları və yarpaqları, kalium sorbat 
konservantı, mumiya. 

30 ml 5,6 azn

400273
EPAM-900
RESPIRATOR

Propolislə zəngin 
olan bitki cövhərləri 
kompleksi, 
soyuqdəymə və 
qrip zamanı keçən 
infeksiyalardan  
sonra orqanizmin 
bərpa olunmasına 
kömək edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, çəhrayı rodiola kökləri 
və kökümsovu, adi mərcangilə meyvələri, adi 
dəvədabanı yarpaqları, təmizlənmiş etil spirti, arı 
südü, arı yapışqanı, müalicəvi bəlğəmotu kökləri, 
sallanmış tozağacı yarpaqları, adi mərsin yarpaqları, 
hündür andız kökləri və kökümsovu, adi qaraqınıq 
otu, ürəkşəkilli cökə çiçəkləri, çobanyastığı çiçəkləri, 
müalicəvi sürvə yarpaqları, iri bağayarpağı yarpaqları, 
nanə yarpaqları, adi şam ağacının iynəyarpaqları və 
tumurcuqları, kalium sorbat konservantı. 

30 ml 5,6 azn

400264 
EPAM-1000
NEVROLOJI

Kompleks orqanizmə 
stressə və yorğunluğa 
qarşı müqavimət 
göstərməyə, 
iş qabiliyyətini 
artırmağa və yuxunun 
normallaşmasına, 
həmçinin yüksək psixo 
emosional yüklənmələr 
zamanı orqanizmin 

bərpa olunmasına kömək edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, müalicəvi pişikotu 
kökləriylə kökümsovu, çəhrayı rodiola kökləri 
və kökümsovu, tikanlı eleuterokokk kökləri, adi 
damotu, təmizlənmiş etil spirti, arı südü, arı 
yapışqanı, çobanyastığı çiçəkləri, tarla qatırquyruğu 
otu, nanə yarpaqları, müalicəvi həmişəbahar 
çiçəkləri, adi mərcangilə yarpaqları, sallanmış 
tozağacı tumurcuqları, kalium sorbat konservantı.

30 ml 5,6 azn
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Operativ faydali 
qidalanmanin 
birinci brendi

Dadli! 

Faydali!

Ist  nil  n vaxt!

Sintetik dad gücləndiriciləri olmadan dadlı yeməklər 
hazırlamaq çətindir, amma biz bunu bacardıq. 
Sirri — təbii komponentlərdədir.

Diqqətlə seçilmiş inqrediyentlər (kalsium, antosian 
və digər vitaminlər daxil olmaqla), saxaroza və hər 
hansı bir kimyəvi maddə olmadan. 

Sadəcə cibinizə qoyun və özünüzlə götürün!

500568
BANANA MAMA BAR
ALBALI-BANAN

Günəşdən təkcə çimərlikdə deyil, onu 
yeyərək də həzz ala bilərsiniz! Banan 
və Albalı ilə Yoo Goo batonunun 
dadına baxın: parlaq dad, maksimum 
miqdarda zülal və əsas günəş 
delikatesi olan — vitamin D2 sizi 
gözləyir. Iki dəfə artıq kalsium qəbul 
edin, imunitetinizin qayğısına qalın 
və aclıq hissini unudun!

Tərkib: izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici 
maddə), qənnnad şirəsi, Fonterra™ zərdab 
zülalının konsentratı, PROMILK KAPPA OPTIMUM 
süd zülalının konsentratı (kazein), kokos yağı, 
düyü səpməsi formasında kəsilmiş qurudulmuş 
albalı, yarma və taxıl məhsulları: qatılaşdırılmış 
portağal şirəsi, distillə edilmiş qliserin, təbii qida 
ətirləndiricisi "Banan", xörək duzu, kalium sorbat 
(konservant), soya lesitin (emulqatoru), maya 
avtolizatı Lalmin® Vita D.

50 q 2,1 azn
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Bir batonun  
t  rkibind   n   var?
 • 3 q BCAA daxil olmaqla, 12 q zülal
 • 11,2 q qida lifləri
 • 10,7 q təmiz (sadə) karbohidrat, 

eləcə də 4,5 q şəkər
 • 1,5 mkq orqanik  

vitamin D₂ (30%*)
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106863
SIBERIAN WELLNESS 
BUTILKA-ŞEYKER
500 ml  17,7 azn

KIMLƏR ÜÇÜN UYĞUNDUR?
 • Çəki atmaqda ilk addımı 

atanlar üçün.
 • Formada qalmaq istəyənlər üçün.
 • Aktiv həyat tərzi sürən və mətbəxə 

çox zaman ayıra bilməyənlər üçün.
 • Sağlam həyat tərzi sürən 

insanlar üçün.

500635
QIDALANDIRICI KOKTEYL 
BÖYÜRTKƏN

Tərkib: PROMILK KAPPA OPTIMUM süd 
zülalının konsentratı (kazein), qaragilə, moruq, 
çiyələk, böyürtkən və kəndalaşın qurudulmuş 
giləmeyvələrindən alınmış toz (giləmeyvə qarışığı), 
bağayarpağı toxumlarının qabıqları, L-karnitin 
tartrat, təbii qida ətirləndiricisi "Böyürtkən", 
SweOat® yulaf beta-qlyukanları, xırdalanmış 
omeqa-3 balıq yağının doydurulmamış yağ 
turşuları MEG-3®, momordika (acı yemiş) cövhəri, 
atserola cövhəri, alma sirkəsi (turşuluq dərəcəsinin 
tənzimçisi), steviya yarpaqlarının steviolqlikozidləri 
Sigma-D™ (şirinləşdirici maddə).

7 porsiya hər biri 25 q  19,7 azn

87  
kkal ! !17 q 

zulal
3 q  
karbohidratlar

Düzgün şəkildə hazırlanmış kokteyl — Yoo Go 
qidalanmasının təbii əvəzedicisidir! Öz 
tarazlaşdırılmış tərkibi sayəsində, o, orqanizm 
üçün həyati vacib olan nutrientlərlə təmin 
edərək və uzun müddət toxluq hissini saxlamağa 
kömək edərək gün ərzində bir-iki qida qəbulunu 
asanlıqla əvəz edir. 
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500565
QIDALANDIRICI KOKTEYL
FINDIQ-YAŞIL QARABAŞAQ

Tərkib: süd zülalının konsentratı (kazein) PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, bağayarpağı toxumlarının 
qabıqları, kokos yonqarı, L-karnitin tartrat, 
təbii qida ətirləndiricisi "Fındıq", xırdalanmış 
gamma-linolenik boraqo Life's GLA® turşusu, yulaf 
beta-qlyukanları SweOat®, xırdalanmış omeqa-3 
doydurulmamış balıq yağı MEG-3® yağ turşuları, 
momordika (acı yemiş) cövhəri, atserola cövhəri, 
xörək duzu, steviya yarpaqlarının steviolqlikozidləri 
Sigma-D™ (şirinləşdirici maddə).

7 porsiya hər biri 25 q  19,7 azn

500519
QIDALANDIRICI KOKTEYL
ALMA VƏ DARÇIN

Tərkib: süd zülalının konsentratı (kazein) PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, bağayarpağı toxumlarının 
qabıqları, təbii quru alma konsentratı, L- karnitin 
tartrat, xırdalanmış qamma-linolenik turşu Boraqo 
Life's GLA®, yulaf beta-qlyukanları OATWELL, 
momordika cövhəri (acı yemiş), xırdalanmış 
omeqa-3 doydurulmamış balıq yağının yağ turşuları 
MEG-3, atserola cövhəri, alma sirkəsi (turşuluq 
dərəcəsinin tənzimçisi), təbii qida ətirləndiricisi 
"Alma", steviya yarpaqlarının steviolqlikozidləri 
Sigma-D™ (şirinləşdirici).

7 porsiya hər biri 25 q  19,7 azn

500531
QIDALANDIRICI KOKTEYL
VANILLI LOKUM

Tərkib: PROMILK KAPPA OPTIMUM (kazein) süd 
zülalının konsentratı, lukuma meyvələrinin tozu, 
bağayarpağı toxumlarının qabıqları,, L-karnitin 
tartrat, təbii qida ətirləndiricisi "Vanil", xırdalanmış 
gamma-linolenik boraqo Life's GLA® turşusu, 
SweOat® yulafının beta-qlyukanları, xırdalanmış 
omeqa-3 doydurulmamış balıq yağı MEG-3® yağ 
turşuları, momordika (acı yemiş) cövhəri, atserola 
cövhəri, steviya yarpaqlarının steviolqlikozidləri 
Sigma-D™ (şirinləşdirici maddə).

7 porsiya hər biri 25 q  19,7 azn

500541
QIDALANDIRICI KOKTEYL
KAKAO VƏ ZƏNCƏFIL

Tərkib: süd zülalının konsentratı (kazein) PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, bağayarpağı toxumlarının 
qabıqları, kakao tozu, zəncəfil kökünün tozu, 
L- karnitin tartrat, xırdalanmış qamma-linolenik 
turşu Boraqo Life's GLA®, yulaf beta-qlyukanları 
OATWELL, momordika cövhəri (acı yemiş) 
xırdalanmış omeqa-3 doydurulmamış balıq yağının 
yağ turşuları MEG-3, aserola cövhəri, steviya 
yarpaqlarının cövhəri SWETA®.

7 porsiya hər biri 25 q  19,7 azn

500532
QIDALANDIRICI KOKTEYL
PENDIR VƏ GÖBƏLƏK 

Tərkib: süd zülalının konsentratı (kazein) PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, bağayarpağı toxumlarının 
qabıqları, çia toxumlarından alınmış un, xörək 
duzu, L-karnitin tartrat, təbii qida ətirləndiricisi 
("Parmezan pendiri", "Göbələk", " Çedder pendiri"), 
xırdalanmış gamma-linolenik boraqo Life's 
GLA® turşusu, yulaf beta-qlyukanları SweOat®, 
xırdalanmış omeqa-3 doydurulmamış balıq yağı 
MEG-3® yağ turşuları, göbələk tozu, momordika (acı 
yemiş) cövhəri, atserola cövhəri. 

7 porsiya hər biri 25 q  19,7 azn

500564
QIDALANDIRICI KOKTEYL
KOKOSLU PEÇENYE

Tərkib: PROMILK KAPPA OPTIMUM (kazein) süd 
zülalının konsentratı, bağayarpağı toxumlarının 
qabıqları, kokos yonqarı, L-karnitin tartrat, təbii 
qida ətirləndiriciləri ("Kokos", "Şokoladlı peçenye"), 
xırdalanmış gamma-linolenik boraqo Life's GLA® 
turşusu, SweOat® yulafının beta-qlyukanları, 
xırdalanmış omeqa-3 doydurulmamış balıq yağı 
MEG-3® yağ turşuları, momordika (acı yemiş) 
cövhəri, atserola cövhəri, steviya yarpaqlarının 
steviolqlikozidləri Sigma-D™ (şirinləşdirici maddə).

7 porsiya hər biri 25 q  19,7 azn
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Active Fiber

kompleksi il 
selluloz

– porsiyaların ölçüsünü azaltmağa çalışırsınızsa
– rasionun kalorisini azaldırsınızsa
– şirniyyatdan asanlıqla imtina etmək istəyirsinizsə
– arıqlama prosesinə başlayırsınızsa

500543
WEIGHT CONTROL |  
ÇƏKIYƏ NƏZARƏT
IÇKI "ALMA-LIMON"

Tərkib: aktivləşdirilmiş sellüloz kompleksi 
Active Fiber (alma pektini, sitrus qida lifləri, quar 
kitrəsi, bağayarpağı toxumlarının qabıqları), 
təbii quru qida alma konsentratı (qatılaşdırılmış 
alma şirəsi, maltodekstrin), izomaltoliqosaxarid 
(şirinləşdirici maddə), alma turşusu (turşuluq 
dərəcəsinin tənzimçisi), quru limon şirəsi, təbii 
qida ətirləndiricisi "Alma", steviya yarpaqlarıının 
steviolqlikozidləri Sigma-D™ (şirinləşdirici maddə).

14 porsiya hər biri 5 q  12,0 azn

500713
WEIGHT CONTROL |  
ÇƏKIYƏ NƏZARƏT
IÇKI "MORUQ-NAR"

Tərkib: aktivləşdirilmiş sellüloz kompleksi Active 
Fiber (alma pektini, sitrus qida lifləri, quar kitrəsi 
(qatılaşdırıcı), bağayarpağı toxumlarının qabıqları), 
izomaltoliqosaxarid (şirinləşdirici maddə), giləmeyvəli 
toz "Nar", (nar şirəsi, maltodekstrin), meyvəli toz 
"Moruq" (qlyukoza siropu, moruq, qatılaşdırılmış 
çuğundur şirəsi) alma turşusu (turşuluq dərəcəsinin 
tənzimçisi), təbii qida ətirləndiriciləri.

14 porsiya hər biri 5 q  12,0 azn

3,5 q

e
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500590
TURBO TEA 
TƏMIZLƏYICI ÇAY

Yüngül bitki tərkibli çay, sizin aktiv 
qalmanız və vaxtınızı həqiqətən 
sevdiyiniz işlərə sərf etməyiniz üçün 
xüsusi olaraq yaradılmışdır. Senna 
yüngüllük və rahatlıq hissi bəxş 
edir, zəncəfil və kuril çayı maddələr 
mübadiləsini normallaşdırır.
30 filtr-bağlama 5,0 azn

500512
PURE HEART | TƏMIZ ÜRƏK 
IÇKI "ÇIYƏLƏK"

SweOat® yulafının bioloji aktiv beta-
qlyukanları ilə təbii içki: sellülozun 
və qida liflərinin dadlı mənbəyi. 
Xolesterin səviyyəsinin aşağı 
salınması, bağırsaq funksiyasının 
tənzimlənməsi və qanda qlükoza 
səviyyəsinin idarə edilməsi — 
EFSA və FDA ekspert təşkilatları 
tərəfindən təsdiq edilən təsirlərdir. 

Tərkib: yulaf beta-qlyukanı SweOat®, 
izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici maddə), quru 
çiyələk tozu, alma turşusu (turşuluq dərəcəsinin 
tənzimçisi), quar kitrə (qatılaşdırıcı), təbii qida 
ətirləndiricisi "Çiyələk", steviya yarpaqlarının 
steviolqlikozidləri Sigma-D™ (şirinləşdirici maddə).

14 porsiya hər biri 5 q  20,2 azn

500513
YOUNG & BEAUTY |  
GÖZƏLLIK VƏ CAVANLIQ
IÇKI "MEŞƏ GILƏMEYVƏLƏRI"

Təbii içki cavanlığınızı və gözəlliyinizi 
qorumağa kömək edəcək. Təbii 
vitamin C kompleksi, hidrolizə 
olunumuş kollagen və hialuron 
turşusu dəriyə elastiklik və məxməri 
görünüş bəxş edir, lipid balansını 
normallaşdırır və sağlam parıltı verir.

Tərkib: hidrolizə olunmuş kollagen Peptan®, qaragilə, 
moruq, çiyələk, böyürtkən və kəndalaş (giləmeyvə 
qarışığı) qurudulmuş giləmeyvələrindən alınmış 
toz, alma turşusu (turşuluq dərəcəsinin tənzimçisi), 
askorbin turşusu, təbii qida ətirləndiricisi "Meşə 
giləmeyvələri", steviya yarpaqlarının steviolqlikozidləri 
Sigma-D™ (şirinləşdirici maddə), natrium hialuron 
ExceptionHyal® Full, antosian (təbii boya).

5 porsiya hər biri 10 q  14,1 azn

SENNA ZƏNCƏFİLKURİL ÇAYI
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500644
ANTISTRESS-BATON
KARAMEL & FINDIQ

Sizcə sakitliyin dadına baxmaq 
mümkündürmü? Yeni Yoo Go 
batonu ilə — bu çox asandır! Əsl 
fındıq və təbii maqnezium ilə 
antistress batonlarımızın dadına 
baxın. Dadından zövq alın və narahat 
olmayın — orqanizminiz üçün heç bir 
təhlükəsi yoxdur!

Tərkib: izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici 
maddə), qənnnad şirəsi) Fonterra™ zərdab zülalının 
konsentratı, PROMILK KAPPA OPTIMUM süd 
zülalının konsentratı (kazein), kokos yağı, qənnadı 
polufabrikatı, yarma və taxıl məhsulları: qarabaşaq 
yarması, kakao-toz, maqnezium bisqlisinat 
GlyciMag™, şəkər qamışının cövhəri Phytolin™, distillə 
edilmiş qliserin, limon turşusu (turşuluq dərəcəsinin 
tənzimçisi), təbii qida ətirləndiricisi, xörək duzu, 
kalium sorbat (konservant), soya lesitin (emulqator).

25 q 5,0 azn

Siz   uygun olan muk  mm  l batonu secin!

KEEP CALM
& ENJOY!

Bir batonun  
t  rkibind   n   var?
ACLIQ ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏ  
VƏ PARLAQ DAD:
 • 6 q protein 
 • kokos yağı
 • karamel və qızardılmış fındıq

SAKİTLİK ÜÇÜN:
 • 60 mq bioloji əlverişli maqnezium (15%)
 • 516 mq qlisin (15%)

ZƏRİFLİK ÜÇÜN:
 • qlikemiks indeksini azaldan Phytoline™ 

şəkər qamışının cövhəri
 • cəmi 3 q şəkər (şirədə)

* Tövsiyə edilən günlük istifadə normasından.
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500566
CALCIUM-BATON 
KOKOS

Düzgün seçilmiş çərəz tez, faydalı, 
və dadlı! Zülal sizi enerji ilə təmin 
edəcək, kalsium dırnaqlarınızı 
möhkəmləndirəcək, kokos yonqarı 
isə adi şirniyyatlar haqqda 
unutduracaq.

Tərkib: izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici maddə), 
qənnad şirəsi (şəkər*, kakao-toz, soya lesitin 
(emulqator), ətirləndirici), zərdab zülalının konsentratı 
Fonterra™, süd zülalının konsentratı PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, kokos yağı, kokos yonqarı, su (orqanik 
kalsium) minerallaşdırılmış dəniz yosunları Aquamin 
F, distillə edilmiş qliserin, alma turşusu (turşuluq 
dərəcəsinin tənzimçisi), təbii qida ətirləndiricisi 
"Kokos", xörək duzu, kalium sorbat (konservant), soya 
lesitin (emulqator).

50 q 2,8 azn

500490
DETOX-BATON 
MANQO

Günəş tropiklərinin enerjisini 
toplayın — antioksidant baton ilə 
aclığa qalib gəlin!

Tərkib: izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici maddə), 
zərdab zülallarının konsentratı 80% SureProtein 
Essential 392, süd zülalının konsentratı (kazein) 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, qənnadı qlazuru, kokos 
yağı, qurudulmuş manqo tikələri, qatılaşdırılmış 
alma şirəsi, distillə edilmiş qliserin (su balansını 
qoruyan agent), limon turşusu (turşuluq dərəcəsinin 
tənzimçisi), təbii ətirləndirici "Manqo", xörək duzu, 
kalium sorbat (konservant), soya lesitin, astaksantin.

50 q 2,8 azn

Siz   uygun olan muk  mm  l batonu secin!

500504
BEATY-BATON
MEŞƏ GILƏMEYVƏLƏRI

Aclığı meşəyə giləmeyvə dalıyca 
yollayın, özünüz isə cavanlığınızı və 
gözəlliyinizi qoruyan təbii kollagenlə 
zəngin dadlı batonun dadından 
zövq alın!

Tərkib: izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici maddə), 
zərdab zülallarının konsentratı 80% SureProtein 
Essential 392, PROMILK KAPPA OPTIMUM süd zülalının 
konsentratı (kazein), qənnadı şirəsi Caribe Fondente 
Dischi (şəkər, kakao-toz, soya lesitin (emulqator), 
ətirləndirici), kokos yağı, çaytikanı və mərcanının 
qurudulmuş giləmeyvələri, hidrolizə olunmuş kollagen 
Peptan®, qatılaşdırılmış moruq şirəsi, distillə edilmiş 
qlisin, manqo tikələri, qatılaşdırılmış alma şirəsi, distillə 
edilmiş qliserin (su keçirməyən agent) xörək duzu, 
kalium sorbat (konservant), soya lesitin (emulqator), 
antosian (təbii boya).

50 q 3,0 azn

500567
BEATY-BATON 
VANILLI LOKUM

Peru vanilli lokum dadıyla düzgün 
zülal və byuti-amin turşuları mənbəyi. 
Dərinin cavanlığını və gözəlliyini 
dəstəkləyir, enerji bəxş edir!

Tərkib: izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici 
maddə), şirin qlazur (şəkər*, kakao-tozu, soya 
lesitin (emulqator), ətirləndirici), zərdab zülalının 
konsentratı Fonterra™, süd zülalının konsentratı 
(kazein) PROMILK KAPPA OPTIMUM, kokos yağı, 
lukuma meyvələrinin tozu, sitrus qida lifləri 
HERBACEL AQ Plus, çaytikanı cövhəri, distillə edilmiş 
qliserin, vanil cövhəri, xörək duzu, kalium sorbat, 
soya lesitin (emulqator), Ceramosides™ buğda 
toxumlarının cövhəri (tərkibində qlyuten var).

50 q 3,0 azn
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500439
ENERGETIK BATON
HALVA

Günəbaxan toxumlarından hazırlanmış 
ilk proteinli batonumuz sizə aclıq hissini 
unutmağa kömək edəcək və Şərqin 
parlaq dadı ilə sevindirəcək. Amin 
turşularının tam spektri, bitki zülalı, 
çia toxumu və amarant unu: indi çərəz 
qəbul etmək — faydalıdır!

Tərkib: günəbaxan zülalının konsentratı 
SUNPROTEIN, izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici 
maddə), qənnad qlazuru, su, nişasta patkası, kokos 
yağı, amarant unu, eritritol (şirinləşdirici maddə), 
çia toxumu, distillə edilmiş qliserin (su balansını 
dəstəkləyən agent), limon turşusu (turşuluq 
dərəcəsinin tənzimçisi), xörək duzu, təbii qida 
ətirləndiricisi "Halva", kalium sorbat (konservant), 
soya lesitin, rozmarin cövhəri NovaSol® 
(antioksidləşdirici). 

50 q 2,7 azn

70



MEYVƏ VƏ 
TƏRƏVƏZLƏR — 
BU ƏLADIR!
RAHAT FORMULA:  
BÜTÜN GÜN ƏRZINDƏ 
ENERJI ÜÇÜN 
DÜZGÜN SEÇILMIŞ 
KARBOHIDRATLAR! 
• DÜZGÜN KARBOHIDRATLAR
• MINIMUM KALORI 
• TƏRKIBINDƏ HƏÇ BIR 

ƏTIRLƏNDIRICI YOXDUR
• 100% TƏBII MƏHSUL

< 2,5 q sürətli karbohidrat 
< 9 q meyvə, tərəvəz və qozdan 

ibarət mürəkkəb karbohidrat 
< 5,5 q qida lifləri
< 35 ədəd — qlisemik indeks
> 6,5 q mono- və doydurulmamış yağ 

turşuları 
* Məlumatlar kozinak-baton (balqabaq-manqo) 
nümunəsinə əsasən verilmişdir.

500646
BATON-KOZINAK
BALQABAQ-MANQO

BALQABAQ + KÖK + YERFINDIĞI + 
MANQO + PÜSTƏ

Tərkib: izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici maddə), 
qurudulmuş balqabaq, qurudulmuş kök, yerfındığı 
nüvələri, qurudulmuş manqo, balqabaq toxumlarının 
nüvələri, karameli nişasta patkası, püstə fındıqlarının 
nüvələri, kalium sorbat. 

35 q 2,1 azn

500505
BATON-KOZINAK
MƏRCANI-ÇUĞUNDUR

MƏRCANI + ÇUĞUNDUR + FINDIQ + 
YERFINDIĞI + ALMA + AMARANT

Tərkib: qurudulmuş alma, qurudulmuş mərcanı, 
izomaltooliqosaxarid (şəkər əvəzedicisi), 
qurudulmuş çuğundur, balqabaq toxumlarının 
nüvələri, karameli nişasta patkası, yerfındığı 
nüvələri, fındıq nüvələri, qatılaşdırılmış albalı şirəsi, 
amarant dənləri, kalium sorbat.

35 q 2,1 azn
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vitamin С

Dincliyinizi qoruyun

v   Yoo Go yeyin!e
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500515
ÇEYNƏMƏLI MARMELAD 
MORUQ VƏ ITBURNU 

Moruq şirəsi və itburnu cövhəriylə 
təbii desert — hər gün üçün C 
vitamininin düzgün mənbəyidir!

Tərkib: fruktoza, su, jelatin, nişasta patkası, 
moruğ şirəsi, limon turşusu (turşuluq dərəcəsinin 
tənzimçisi), itburnu meyvələrinin cövhəri, təbii 
ətirləndirici "Moruq", parıltı verən qida əlavəsi 
Emulsifayn 1000 (şellak, bitki yağı), parıltı verən 
qida əlavəsi Capol® (karnaub mumu, bitki yağı), 
qida əlavələri: natrium benzoat, kalium sorbat, 
antosian (təbii boya).

90 q 3,9 azn

500514
ÇEYNƏMƏLI MARMELAD 
ÇAYTIKANI VƏ ƏTIRLI DARÇIN

Təzə bişinti ətiriylə təbii marmelad: 
mükəmməl payız deserti və əla 
çərəz! Əsl çaytikanı şirəsi, darçın və 
kollagen — dadlı və qeyri-adi!

Tərkib: fruktoza, su, jelatin, nişasta patkası, 
çaytikanı şirəsi, hidrolizə olunmuş kollagen 
Peptan™, limon turşusu (turşuluq dərəcəsinin 
tənzimçisi), üyüdülmüş darçın, beta-karotin (təbii 
boya), parıltı verən qida əlavəsi Emulsifayn 1000 
(şellak, bitki yağı), parıltı verən qida əlavəsi Capol® 
(karnaub mumu, bitki yağı), qida əlavələri: natrium 
benzoat, kalium sorbat.

90 q 3,9 azn

500426
ÇEYNƏMƏLI MARMELAD 
KALSIUM VƏ VITAMIN D3

Dadlı və faydalı təbii desert! 
Gün ərzində dörd marmelad — 
gündəlik kalsium normasının 37%-i, 
üstəgəl vanilin xoş dadı deməkdir. 
Xatırladaq ki, kalsium möhkəm 
sümük və dırnaqlar, həmçinin 
gözəl və güclü saçlar deməkdir. 
Və əlbəttə ki, kalsiumun lazımı 
kimi mənimsənilməsi üçün biz D3 
vitaminini əlavə etdik! 

Tərkib: fruktoza, su, qatılaşdırılmış alma şirəsi, 
nişasta patkası, fosfat, limon turşusu (turşuluq 
dərəcəsinin tənzimçisi), vanil cövhəri, parıltı verən 
qida əlavəsi, qida əlavələri: natrium benzoat, 
kalium sorbat, vitamin D3.

90 q 3,9 azn

500427
ÇEYNƏMƏLI MARMELAD 
MƏRCANI

Qaragilənin faydası və dadı, hamısı 
Yoo Go yüngül desertində birləşib! 
Gündə cəmi dörd marmelad — sizə 
antosianların günlük normasının 
18% -i bəxş edəcək, bunlar görmə 
qabiliyyətinin dəstəklənməsi üçün 
olan təbii antioksidantlardır!

Tərkib: fruktoza, su, jelatin, nişasta patkası, 
qaragilə, alma və albalının qatılaşdırılmış şirələri, 
limon turşusu (turşuluq dərəcəsinin tənzimçisi), 
təbii ətirləndirici "Qaragilə", qaragilə meyvələrinin 
cövhəri, parıltı verən qida əlavəsi, qida əlavələri: 
natrium benzoat, kalium sorbat

90 q 3,9 azn

FAYDALI OLAN 
HƏM DƏ DADLIDIR!

kalsium 

antosianlar
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500298
ZƏRDAB PROTEINI
TƏBII KAKAO

Tərkib: zərdab zülalının təcridi Prodiet 90s (80%), 
süd zülalının konsentratı PROMILK KAPPA OPTIMUM 
(7%), təbii kakao tozu, amin turşularının kompleksi 
BCAA Aminoblast by Glanbia® (3,6), bağayarpağı 
toxumlarının qişası, steviya yarpaqlarının 
cövhəri SWETA ®.

500 q 47,5 azn

500270
PREMIUM-KLASS 
MULTIKOMPONENTLI PROTEIN
TƏBII KAKAO

Tərkib: süd zülalının konsentratı PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, təbii kakao tozu, zərdab 
zülalının hidrolizatı PRODIET HYDROLYSATE S25, 
amin turşuları kompleksi BCAA AMINOBLAST BY 
GLANBIA®, zərdab zülalının təcridi PRODIET 90S, 
steviya yarpaqlarının cövhəri SWETA®.

500 q 28,1 azn

ŞƏKƏR, MALTODEKSTRİN, 
PALMA YAĞI, XARİCİ YAĞLAR, 
AŞAĞI KEYFİYYƏTLİ SOYA VƏ 
NOXUD ZÜLALLARI, ELƏCƏ DƏ 
SÜNİ QİDA LİFLƏRİ

ƏZƏLƏLƏRINIZIN TƏMƏLINI 
TƏŞKIL EDƏCƏK MATERIALLAR!
ZƏRDAB PROTEINININ YÜKSƏK KEYFIYYƏTLI 90% -LIK IZOLYATI DAVAMLI, GÜCLÜ MƏŞQLƏR ZAMANI 
ƏZƏLƏLƏRIN ANI VƏ MAKSIMAL DƏRƏCƏDƏ TAM DƏSTƏYI ÜÇÜN, AMIN TURŞULARININ MAKSIMUM TEZ 
BIR ŞƏKILDƏ MƏNILSƏNILMƏSINI TƏMIN EDIR! DÜNYANIN APARICI BRENDLƏRI GLANBIA VƏ INGREDIA 
TƏRƏFINDƏN KEYFIYYƏTLI TƏMINAT!

Siberian Wellness məhsulları.2019   |   75



BCAA:  
DÖZÜMLÜLÜYÜ ARTIRIR!
GENIŞ ZƏNCIRLƏ YAYILMIŞ (BCAA) ƏVƏZOLUNMAZ AMIN TURŞULARININ EFFEKTIV KOMPLEKSI, YALNIZ 
PEŞƏKARLAR ÜÇÜN DEYIL, HƏM DƏ YENI BAŞLAYAN IDMANÇILAR ÜÇÜN UYĞUNDUR! 

 • dözümlülüyü artırır
 • yüklənmələrə uyğunlaşmağa kömək edir
 • orqanizmi həddindən artıq  

yorğunluqdan müdafiə edir
 • maddələr mübadiləsini sürətləndirir
 • yağ əridilməsini yaxşılaşdırır

500277
BCAA KOMPLEKSI

Tərkib*: BCAA (amin turşuları 
kompleksi: L-leysin, L-izoleysin, L-valin).
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən 
aktiv tərkib.

120 həb 23,9 azn

 • 6 HƏBDƏ 4,8 Q BCAA
 • GÜN ƏRZINDƏ QƏBULU 

BÖLÜŞDÜRMƏK OLAR
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BİR PORSİYANIN 
TƏRKİBİNDƏ:

35–36% protein
Kollagen 
L-karnitin
0% şəkər

MINIMUM KALORI,  
MAKSIMUM EFFEKT!
Təsirli nəticələr üçün cəmlənmiş enerji! Zülalın iki növü (tez həzm olunan zərdab konsentratı və gec həzm olunan kazein) 
əzələləri dəstəkləyir və orqanizmi qida maddələri ilə təmin edir. L-karnitin enerji bəxş edir və yağ əridilmə prosesini 
gücləndirir, kollagen isə oynaqları müdafiə edir.

VƏ BÜTÜN BUNLAR — ARTIQ KALORI VƏ ZƏRƏRLI KARBOHIDRATLAR OLMADAN.

500437
PROTEINLI BATON HARD PRO 35
MOZARELLA

Tərkib: izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici maddə), 
zərdab zülallarının konsentratı 80% SureProtein 
Essential 392, PROMILK KAPPA OPTIMUM süd 
zülalının konsentratı (kazein), kokos yağı, kakao-
toz, hidrolizə olunmuş kollagen Peptan™, su, buğda 
rüşeymlərinin unu VIOGERM®, L-karnitin tartrat, 
distillə edilmiş qliserin (su balansını dəstəkləyən 
agent), limon turşusu (turşuluq dərəcəsinin 
tənzimçisi), qida ətirləndiricisi "Mozarella 
pendiri", kalium sorbat (konservant), soya lesitin 
(emulqator), xörək duzu.

50 q 3,2 azn

500438
PROTEINLI BATON HARD PRO 35
КАКАО

Tərkib: izomaltooliqosaxarid (şirinləşdirici maddə), 
zərdab zülalının konsentratı 80% SureProtein 
Essential 392, PROMILK KAPPA OPTIMUM süd 
zülalının konsentratı (kazein), kokos yağı, kakao-
toz, hidrolizə olunmuş kollagen Peptan™, su, 
L-karnitin tartrat, distillə edilmiş qliserin (su 
balansını dəstəkləyən agent), limon turşusu 
(turşuluq dərəcəsinin tənzimçisi), kalium sorbat 
(konservant), soya lesitin (emulqator), xörək duzu.

50 q 3,0 azn
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PronovaPure™ dərin dəniz 
balıqlarından alınan omeqa-3 
turşularının ən yaxşı ultra-
konsentratını istifadə edirik.

4PRO Complex:
1. METİLSULFONİLMETAN, 

QLYUKOZAMİN HİDROXLORİD
2. ALLANTOİN VƏ BENZOKAİN
3. MAQNOLOL, MENTOL VƏ 

KAMFORA
4. GLICACID EСO

500484
OMEQA-3 ULTRA 

Tərkib: PronovaPure™ dərin sularda yaşayan 
dəniz balıqlarının omeqa-3 doydurulmamış yağ 
turşularının ultrakonsentratı.

120 kapsul 41,3 azn

410054
BƏRPAEDICI IDMAN GELI
Xoşagəlməz yorğunluq hissini 
aradan qaldırır və intensiv 
fiziki yükləmələrdən sonra 
sonra bərpanı sürətləndirir.
100 ml 15,1 azn

SULFAT, PARABEN, 
FTALAT, MINERAL 
YAĞLAR
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500285
L-KARNITIN
DÖZÜMLÜLÜYÜN ARTIRILMASI

Yağ mübadiləsini yaxşılaşdırır, 
aerobika (qaçış, üzgüçülük) idman 
növləriylə məşğuliyyət zamanı 
orqanizmin dözümlülüyünü 
artırır, fiziki tapşırıqlar zamanı 
əzələləri zədələnmədən müdafiə 
edir və bərpa proseslərini 
optimallaşdırmağa kömək edir. 
Məhsulun tərkibində dünya 
şöhrətli Lonza firmasının tez 
həzm olunan və orqanizmə 
düşməyinən dərhal təsir göstərən 
L-karnitin var.

Tərkib: L-karnitin tartrat, L-karnitin əsası 
Lonza Carnipure®.

120 kapsul 26,7 azn

500276
QLYUKOZAMIN 
VƏ XONDROITIN
OYNAQLARIN MAKSIMAL DƏSTƏYI

Gündəlik dozada təxminən 2 qr 
güclü xondroprotektor! Təbii 
kompleks intensiv məşqlər 
və yüksək fiziki yükləmələr 
zamanı oynaqların maksimal 
müdafiəsini təmin edir: aşınma 
və sürtülmənin qarşısını alır, 
iltihabı aradan qaldırmağa kömək 
edir, hərəkəti asanlaşdırır. Daimi 
istifadə, idmançılara və bütün 
fəal həyat tərzi sürən insanlara 
tövsiyə olunur.

Tərkib*: qlyukozamin hidroxlorid, xondroitin 
sulfat.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

120 həb 53,9 azn

500370
TEZ HƏLL OLUNAN KREATIN
ƏZƏLƏ ARTIMININ 
STIMULLAŞDIRILMASI

Kreatinin bir qatqı 
şəklində alınması, nəticəni 
yaxşılaşdırmağa imkan verir — 
gücü və dözümlülüyü artırır. 
Daha çox kreatin, daha intensiv 
məşqlər.

Tərkib: kreatin monohidrat.

40 porsiya hər biri 5 qr  
 18,1 azn

500284
MEQAVITAMINLƏR
GÜCLÜ, MAKSIMUM VITAMIN VƏ 
MINERALLAR ILƏ ZƏNGIN KOMPLEKS 

Kompleks, yüksək fiziki 
yükləmələr zamanı orqanizmin 
dəstəklənməsi üçün xüsusi olaraq 
yaradılmışdır: 12 vitamin və 8 
mineral dözümlülüyü artırır, 
canlandırır və enerji ilə təmin edir.

Tərkib*: kalsium karbonat, H33802/1 BY DSM 
NUTRITIONAL vitaminli premiks (A, D3, E, K1, 
C, B1, B2, B6, B12 vitaminləri, nikotinamid, fol 
turşusu, pantoten turşusu, biotin), Customix 
Minerals by DSM NUTRITIONAL mineral 
premiksi (sink, mis, yod, dəmir, manqan, selen), 
maqnezium, E vitamini, fol turşusu, D3 vitamini.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

120 həb 23,9 azn
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GÖZƏLLIYINIZ ÜÇÜN 
QAYĞI VƏ QULLUQ 
MƏHSULLARI

BIZIM ÜSTÜNLÜKLƏRIMIZ:

1. KOSMETIK FORMULALARIN TƏRKIBINDƏ — YABANI OTLARIN 100-DƏN ÇOX 
NÖVÜ, bitki yağları və yüksək keyfiyyətli efir yağları var.
2. MAKSIMAL DƏRƏCƏDƏ TƏBII FORMULALAR, yeni nəslin ekoloji cəhətdən 
səmərəli, bioloji parçalanan konservantlarından istifadə.
3. "CANLI" MƏHSULLARIN ƏN QISA YARARLILIQ MÜDDƏTI — 18 aydır.

IDEALDIR:

 • kosmetikanın təhlükəsizliyini və keyfiyyətini yüksək  
şəkildə qiymətləndirənlər üçün,

 • təbii qulluğa üstünlük verənlər üçün,
 • ətraf mühitə laqeyd yanaşmayanlar üçün.

Sizin həyatınızın gündəlik keyfiyyətinin yaxşılaşması — bizim prioritetimizdir!
 • Saçlara, üz dərisinə və bədənə qulluq üçün olan məhsulların tam çeşidi. 
 • Bütün ailə üçün uyğundur.
 • Gündəlik istifadə üçün rahatdır. 
 • Rahat qablaşdırma, müasir dizayn.
 • Siberian Wellness brendi ilə tanış olmaq üçün mükəmməldir.
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SIBERIAN WELLNESS BIOLOJI AKTIV  
KOSMETIKASI 

QARŞILAYIN:  
TƏBII GÖZƏLLIK, 
TƏMIZ HALDA

1. BIOLOJI AKTIV MADDƏLƏRIN MAKSIMAL KONSENTRASIYASI
Siberian Wellness "yaşıl" seriyalarının qüvvədə olan resepturaları əsasında —  
yabanı Sibir otlarının "canlı" cövhərləri, bioloji cəhətdən aktiv innovativ birləşmələr, 
təbii minerallar, vitaminlər və təbii yağlar durur.
 
2. ZƏRƏRLI KOMPONENTLƏRIN OLMAMASI
Siberian Wellness bioloji aktiv kosmetikasının əsasında sulfat, ftalat, paraben və 
digər potensial təhlükəli birləşmələr yoxdur.
 
3. SÜBUTA YETIRILMIŞ EFFEKTIVLIK
Keçirilmiş kliniki tədqiqatların nəticələri sübut etmişdir ki, Siberian Wellness bioloji 
aktiv kosmetikasının komponentləri cavanlığın və gözəlliyin qorunmasına imkan 
yaradan güclü antioksidant, bərpaedici və möhkəmləndirici təsirə malikdir.
 

BU GÜNDƏN — YALNIZ SIBERIAN 
WELLNESS BIOLOJI AKTIV KOSMETIKASI!

Təbiəti, Elmi və Gözəlliyi vahid konsepsiyada birləşdirən Siberian Wellness 
inqilabçı seriyaları!

Bioloji aktiv kosmetika 
sağlamlığın, 
cavanlığın 
və gözəlliyin 
qorunması üçün yeni, 
ekoloji cəhətdən təmiz 
yanaşmanı təklif edərək 
bizim həyatımıza 
daxil olur!
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EXPERALTA PLATINUM

PEPTID 
KOSMETIKA — 
ÜZ DƏRISINƏ 
QABAQCIL QULLUQ
Peptid əsasında olan kosmetik vasitələr, böyük miqdarda kollagen 
və elastin tərkibli kremlərdən 10 DƏFƏ DAHA EFFEKTİV olur. Bu cür 
kosmetika mürəkkəb istehsal prosesinə görə daha yüksək qiymətə 
malikdir və zəmanətli nəticə verir.

Peptidlər — yalnız bir neçə amin turşularından 
ibarət birləşmələrdir. Peptid nanomolekulaları dəri 
səthinə sərbəst şəkildə daxil olur, regenerasiya 
proseslərini stimullaşdırır.yaşlanma əleyhinə təsir 
əldə etməyə imkan verir.
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DƏRI HÜCEYRƏLƏRINƏ  
MƏNFI TƏSIR 
Bizim dərimizə zərərli xarici və daxili 
amillər  təsir edir: pis ekologiya, yaş 
dəyişiklikləri, qulluğun olmaması, 
UB-şüalar və s.1 2

3 4
EXPERALTA PLATINUM KOSMETIKASINDA PEPTIDLƏRIN ROLU

PEPTIDLƏR: BU NECƏ IŞLƏYIR?

AC HEXAPEPTIDE 1  
QEKSAPEPTID-11

X-50 MYOCEPT 
PALMITOIL
QEKSAPEPTID-12
PALMITOIL 
QEKSAPEPTID-18

X50 HYALUFILLER 
PALMITOIL
TETRAPEPTID-50 
QEPTAPEPTID-15
PALMITAT 

Dərinin elastikliyini artırır.

Fillerlərin analoqu — qırışları hamarlaşdırır, 
yeni qırışların əmələ gəlməsi haqqda 
xəbərdarlıq edir.

Dərinin intensiv şəkildə dərin təmizlənməsi, 
xırda qırışların hamarlaşdırılması.

Zərdab  
"Qırışların korrektoru"

Zərdab  
"Qırışların korrektoru"

Zərdab  
"Nömləndirmə və parltı"

DƏRI STRUKTURUNUN 
DƏYIŞILMƏSI 
Zaman və xarici zərərli amillərin təsiri altında 
hüceyrələr və hüceyrələrarası matriksin 
quruluşu pozulur və zaman keçdikcə 
dəridə yaşlanma prosesləri aydın şəkildə 
görünməyə başlayır.

ZƏRƏRLI AMILLƏRIN 
ZƏRƏRSIZLƏŞDIRILMƏSI 
Experalta Platinum hər bir baxım 
seriyasının məhsulundakı ideal yüksək 
texnologiyalı komponentlər, — platin 
hissəcikləri ilə əlaqəli peptidlər, dəri 
hüceyrələrinə nüfuz edir, xarici və 
daxili amillərin zərərli təsirlərini 
zərərsizləşdirməyə kömək edir.

CAVANLIĞIN BƏRPASI 
Experalta Platinum məhsullarında unikal 
və qabaqcıl təbii maddələrin birləşməsi: 
X50 biomikrokapsulları, platin hissəcikləri 
ilə əlaqəli peptidlər və əfsanəvi laklanmış 
qovğa göbələyi dərini müdafiə edir, yaşlanma 
proseslərini ləngidir, cavanlığı bərpa edir və 
dərinin əsl potensialını və gözəlliyini kəşf 
etməyə kömək edir.
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X50 ANTIAGING 
MIS PALMITOIL 
QEPTAPEPTID-14
QEPTAPEPTID-15 
PALMITAT

DIAMOMD SIRT
ATSETIL 
SH-PENTAPEPTID 
ALMAZ KIRŞANI

BONT L-PEPTID 
HƏLL YOLU 
PALMITOIL 
QEKSAPEPTID-19

X50 PHOTOGLOW
QEPTAPEPTID-15
PALMITAT

BIOPLACENTA
SH-OLIQOPEPTID-1 
SH-OLIQOPEPTID-2 
SH-POLIPEPTID-1 
SH-POLIPEPTID-9 
SH-POLIPEPTID-11

PLATINUM MATRIXEM
ATSETIL  
TETRAPEPTID-17 
AC HEXAPEPTIDE 1  
QEKSAPEPTID-11

Təbii peptid-sabitləşdirici (butoloksin effekti) 
və dəridə qıcıqlanmanı/qızartıları aradan 
qaldıran peptid. 
Hətta aktiv hüceyrələrin minimal konsentrasiyası 
zamanı belə maksimal effektivliyə nail olurlar və 
yalnız hədəf hüceyrələrində hərəkət edirlər.

DNT səviyyəsində işləyir: hüceyrələrin yaşam  
fəaliyyətini uzadır, yığılmış səhvləri düzəldir, 
üz konturunu bərabərləşdirir, dəri rəngini 
normallaşdırır.

Sürətli və hiss olunan təsir:
 • göz və dodaq nahiyələrindəki qirışlar daxil 

olmaqla, qırışların ifadəliyini və dərinliyini 
azaldır;

 • burun-dodaq büküşlərinin lokal korreksiyası;
 • alın nahiyəsindəki qırışların ixtisarı;
 • dərinin vaxtından əvvəl yaşlanmasının  

profilaktikası (boyun və dekolte zonası 
sahəsindəki qırışlar).

Fotoyaşlanmadan müdafiə.

Kollagen və elastin sintezini stimullaşdırır, 
dərinin elastikliyini artırır.

Kollagen və elastin sintezini stimullaşdırır, 
dərinin elastikliyini artırır.

Gündüz flüidi, gündüz kremi, 
gecə kremi, göz ətrafı dəri 
üçün krem 

Intelektual krem,  
intelektual zərdab 

Intellektual krem 

Zərdab  
"Modellləşdirmə və liftinq"

Zərdab  
"Qırışların korrektoru"

Gündüz flüidi, gündüz 
kremi, gecə kremi, zərdab 
"Nəmləndirmə və parıltı", 
zərdab "Qırışların korrektoru", 
zərdab "Modelləşdirmə 
və liftinq"
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YÜKSƏK MOLEKULALI HIALURON TURŞUSU
O, xüsusi konteyner-mikrosferalara qablaşdırılmışdır, 
daxildən qırışları açır, qabardır və azad olduqda onları 
üzə çıxardır, dərinin dərin qatlarına nüfuz edərək anında 
cavanlaşdırıcı təsir ilə təmin edir.

INTELLEKTUAL ZƏRDAB NECƏ IŞLƏYIR?

Quru mikrosferlər Şişmiş mikrosferlər

HIALURON TURŞUSU daha çox, onun 
defisiti müşahidə olunduğu yerlərdə, daha az 
isə, ümumi çatışmamazlıq olduğu yerlərdə 
cəmlənir. 

GAVALI, MƏRCANI VƏ SUBAKI yağları 
ifadə edilmiş qidalandırıcı və antioksidant 
təsir göstərir, dərini yumşaldır və dəridə su 
balansını qoruyaraq lipid baryeri "bərpa edir".

Maksimum miqdarda aktiv maddələri 
OLAN ALBALI ÇIÇƏKLƏRININ CÖVHƏRI 
fotoyaşlanmadan müdafiə edir.

NƏ VAXT ISTIFADƏ ETMƏK LAZIMDIR?

Tətbiqdən 
əvvəl

6 saatdan 
sonra

8 həftədən 
sonra 

SƏHƏR: dərinin rahatlığı, təbii parıltı və/və 
ya müntəzəm istifadə üçün, həmçinin xüsusi 
hallarda daha gözəl görünmək istədikdə.

AXŞAM:  
dərinin tam 
bərpası üçün.

Zərdabın gündəlik tətbiqi 
ifadə edilmiş dartınma 
effekti ilə təmin edir.

INTELLEKTUAL ZƏRDAB
ANINDA CAVANLAŞDIRICI TƏSIR ILƏ TƏMIN EDIR: QIRIŞLARI 
HAMARLAŞDIRIR VƏ ÜZ RƏNGINI YAXŞILAŞDIRIR.
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409280
INTELLEKTUAL ZƏRDAB
50 ml 46,9 azn

INTELLEKTUAL KREM  
NECƏ IŞLƏYIR?

ZAMANI DURDURUR
Almaz kirşanıyla əlaqəli peptidlərin 
kompleksi, hüceyrələrin yaşam fəaliyyətini 
uzadır, UB-şüaların, oksidləşdirici stressin, 
mikro iltihabın təsiri nəticəsində DNT 
səviyyəsində yığılmış səhvləri düzəldir.

CAVANLIĞI UZADIR 
Bioloji əlverişli formada fol turşusu, 
hüceyrələrin bölünmə prosesini bərpa edir, 
hüceyrələrin ümumi cavanlaşmasından, 
epidermis və dərinin yenilənmə prosesinin 
başlanğıcından cavabdehdir.

QIRIŞLARI ARADAN QALDIRIR
Miorelaksant, alında olan üfüqi qırışları 
və göz ətrafındakı "qaz pəncələrini" 
hamarlaşdırır. Sversiya cövhəri şaquli 
qırışları açır.

DƏBDƏBƏLI LIFTINQ ILƏ TƏMIN EDIR 
Qalaktoarabinan (Sibir qara şam ağacının 
polisaxaridi) ani mexaniki liftinq ilə təmin edir.

409843
ÜZ ÜÇÜN INTELLEKTUAL KREM 
50 ml 46,9 azn
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QÜSURSUZ TON VƏ YAŞLANMA 
ƏLEYHINƏ QULLUQ

DƏRININ YAŞLANMA 
ƏLAMƏTLƏRINI 
GIZLƏDIR:
 • Mükəmməl bərabər bir ton 
yaradır.

 • Dərinin qüsurlarını örtür.
 • Yüngül tekstur və orta örtücü 
xüsiyyətə malikdir.

 • Intensiv şəkildə nəmləndirir.
 • Yaşla bağlı dəyişikliklərin 
inkişafının qarşısını alır.

NƏMLƏNDIRICI TONAL KREM SPF 15 
(AÇIQ)
30 ml 29,8 azn

407583
ton 1 / 
açıq

411998
ton 2 / 
orta
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408373
INTENSIV CAVANLAŞDIRICI 
GÜNDÜZ KREMI
Dərini hamarlaşdırır və UB-
şüalanmadan müdafiə edir, kollagen 
və elastin istehsalını artırır: qırışların 
dərinliyini və sayını azaldır, dərinin 
elastikliyini və parlaqlığını yenidən 
qaytarır.
50 ml 29,8 azn

404326
GÖZ ƏTRAFI DƏRI ÜÇÜN KREM
Yüksək təsirli krem, ifadə olunan 
hamarlaşdırıcı təsir göstərir, gözlərin 
altındakı qara dairələri və qırışları 
azaldaraq dərini nəmləndirir.
15 ml 12,8 azn

408372
CAVANLAŞDIRICI GÜNDÜZ FLÜIDI
24 saat ərzində dərini nəmləndirir, 
ətraf mühitin mənfi təsirindən 
müdafiə edir, qıcıqlanma və 
qızartıları aradan qaldırır, dəri 
rənginin yaxşılaşmasına kömək edir, 
kollagen və elastin sintezini artırır.
50 ml 29,8 azn

408374
INTENSIV BƏRPAEDICI 
GECƏ KREMI
Dərini nəmləndirir və qidalandırır, 
mikro zədələnmələri neytrallaşdırır, 
gecə yuxusu zamanı bərpa 
proseslərini aktivləşdirir.
50 ml 29,8 azn

* Infinitec (Barselona) məlumatlarına görə.

ILKIN YAŞLANMA ƏLAMƏTLƏRIYLƏ 
MÜBARIZƏ APARIR

YETKIN DƏRI VƏZIYYƏTINI 
YAXŞILAŞDIRIR

4 HƏFTƏ ƏRZINDƏ 280%-DƏK DAHA 
ELASTIK DƏRI*
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GÜNDƏLIK GÖZƏLLIK RITUALI

DƏRININ ANI BƏRPASI ÜÇÜN
Cavanlaşdırıcı gündüz flüidii + 
zərdab-konsentratı "Nəmləndirmə 
və parıltı" 

MÜKƏMMƏL LIFTINQ ÜÇÜN   
Intensiv cavanlaşdırıcı gündüz 
kremi + zərdab-konsentratı 
"Modelləşdirmə və liftinq" 

TAM CAVANLAŞMA EFFEKTI ÜÇÜN   
Intensiv bərpaedici gecə kremi + 
zərdab-konsentratı "Qırışlar üçün 
korrektor" 

PARLAQ DƏRI ÜÇÜN 
Cavanlaşdırıcı gündüz flüidi + zərdab-
konsentratı "Nəmləndirmə və parıltı" + 
zərdab-konsentrat "Modelləşdirmə 
və lifting" 

GÖZƏLLIK KOKTEYLLƏRININ RESEPTLƏRI
Biz bütün qadınlar üçün uyğun olan universal variantları təklif edirik. Məhz öz dəriniz üçün çalışan unikal uyğunluqlar 
yaradaraq, bizim ideyalarımızdan ilhamlanın və təcrübə aparın!

SIZ ZƏRDAB-KONSENTRATINI 
ISTIFADƏ EDƏ BILƏRSINIZ:
 • Müstəqil vasitəsi kimi.
 • Gözəllik kokteylinin tərkibində 

(kreminizə yalnız bir neçə damcı 
əlavə edin).

1. Ovuclarınızı bir birinə sürtərək isidin.

2. Istənilən kremi bir və ya bir neçə zərdab-konsentratı ilə növbəti nisbətdə 
qarışdırın: az miqdarda krem (bir noxud ölçüsü boyda) və seçdiyiniz zərdab-
konsentratının 1-2 damcısı 

3. Yüngül hərəkətlərlə təmiz üz dərisinə (göz ətrafı daxil olmaqla), boyun və boğaz 
nahiyəsinə çəkin. 
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404325
MODELLƏŞDIRMƏ VƏ LIFTINQ
ZƏRDAB-KONSENTRATI

Üz dərisini dartır, qırışları nəzərə 
çarpacaq dərəcədə azaldır, dərinin 
elastikliyini və möhkəmliyini artırır. 
10 ml 13,9 azn

404324
QIRIŞLARIN KORREKTORU
ZƏRDAB-KONSENTRATI

X50 Myocept intellektual kompleksi, 
əmələ gəlmiş qırışları effektiv şəkildə 
hamarlaşdırır və yeni qırışların yaran-
masının qarşısını alır. 
10 ml 13,9 azn

40+ 50+

Dəridə öz hialuron  
turşusunun sintezini

Üz dərisini 

404322
NƏMLƏNDIRMƏ VƏ PARILTI
ZƏRDAB-KONSENTRATI

Hialuron turşusuyla və Х50 Hyalfiller 
komponenti ilə innovativ kompleks: 
intensiv nəmləndirmə və qırışların 
hamarlaşdırılması.
10 ml 13,9 azn

30+

* Infinitec (Barselona) məlumatına görə.

Göz ətrafındakı qırışların  
dərinliyini

56%-dək 20%-dək230%-dək

dartınmasını təmin edir*
azaldır artırır*
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408371
MƏSAMƏLƏRI TƏMIZLƏMƏK 
ÜÇÜN EKSFOLIANT 
Üç növ aktiv qranulalar, buynuzlaşmış 
hissəcikləri aşındırır, dərini cilalayır, 
hamarlaşdırır və bərabərləşdirir, 
məsamələri açaraq toxuma 
tənəffüsünü yaxşılaşdırır.
100 ml 18,2 azn

408370
DƏRINI DƏRINDƏN TƏMIZLƏMƏK 
VƏ HAMARLAŞDIRMAQ 
ÜÇÜN PILINQ
Tərkibində, aşındırıcı xüsusiyyətləri 
ilə tanınan dörd növ alfa-hidroksi 
(AHA) turşusu var: hüceyrə 
mübadiləsini sürətləndirir, dərinin 
teksturunu yaxşılaşdırır, onu 
hamarlaşdırır, üzün rəngini isə — 
daha sağlam edir.
200 ml 18,2 azn

408253
CAVANLAŞDIRICI  
TONIK-SOFTNER
Dərini dərhal nəmləndirir, parlaqlıq 
bəxş edir, yumşaldır və sakitləşdirir, 
dəriyə qulluq məhsullarının təsirini 
artırır.
200 ml 18,2 azn

410091 
ÜZ ÜÇÜN KRIOLIFTINQ MASKA 
Anında dəyişim: krioliftinq maska 
dərini oyadır, yorğunluq əlamətlərini 
aradan qaldırır və üz dərisinin rəngini 
yaxşılaşdırır.
50 ml 13,0 azn
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408368 
ÜZ YUMAQ ÜÇÜN 
TƏMIZLƏYICI YAĞ 
Dərinin hidrolipid və ph-balansını 
pozmadan, bitki və efir yağları su 
ilə birləşərək yüngül köpüklənən 
təmizləyici emulsiya yaradır. 
200 ml 20,2 azn

408369
KOSMETIKANIN TƏMIZLƏNMƏSI 
ÜÇÜN MISELYAR SU
Makiyajın silinməsi və 
təmizlənməsi — hamısı bir şüşədə! 
Miselyar su,sebum,toz, kosmetik 
hissəcikləri cəlb edən ən kiçik 
sferalar — mitsellalar sayəsində 
dərini dərindən  təmizləyir və 
təravətlənirir.
200 ml 18,2 azn

MÜKƏMMƏL ŞƏKILDƏ 
TƏMIZLƏYIR VƏ DƏRINI 
QURUTMUR*

* Istehlak yoxlamasının 95% iştirakçısının fikrinə əsasən.

409977 
ZƏRIF TƏMIZLƏYICI VASITƏ 
Qiymətli yağlarla məxməri emulsiya, 
ətraf mühitin mənfi təsirindən 
müdafiə edərək, dərini təmizləyir və 
sakitləşdirir.
100 ml 18,2 azn
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IDMANIN EFFEKTIVLIYINI 
ARTIRMAQ ISTƏYƏNLƏR ÜÇÜN, 
YENILIKÇI FITNESS KOSMETIKASI: 
ILK TƏTBIQDƏN SONRA 
GÖRÜNƏN NƏTICƏ.

ILK TƏTBIQDƏN  
SONRA GÖRÜNƏN NƏTICƏ:

• BƏDƏN KONTURLARININ GÜCLÜ 
MODELLƏŞDİRİLMƏSİ.

• TOKSİNLƏRİN ÇIXARILMASI, QAN 
DÖVRANININ YAXŞILAŞDIRILMASI.

• İNTENSİV QİDALANMA,  
ELASTİKLİYİN BƏRPASI, DƏRİNİN  

MİNERALLARLA  
ZƏNGİNLƏŞDİRİLMƏSİ  

VƏ NƏMLƏNDİRİLMƏSİ.

SƏN İŞLƏYİRSƏN — KEYFİYYƏT 
STANDARTLARI DA İŞLƏYİR

 • Vasitələrin effektivliyi NATURETHIC 
(Barselona) tərəfindən sübut edilmişdir.

 • 0% potensial zərərli maddələr.
 • Heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilməyib.
 • Bioloji aktiv kosmetika.
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KIŞILƏR VƏ QADINLAR ÜÇÜN

NİYƏ 
THE BODY LAB? 
EFFEKTIV TƏRKIB:
 • X50—AKTIV MADDƏLƏRI HƏDƏFƏ 

TAM ŞƏKILDƏ ÇATDIRAN BIR 
"NƏQLIYYAT" MOLEKULUDUR.

 • YAĞ HÜCEYRƏLƏRININ 
AKTIVLƏŞDIRILMƏSININ 
VƏ YENIDƏN 
PROQRAMLAŞDIRILMASININ 
INQILABÇI SISTEMI — 
BROWNSLIM.

FITNESLƏ MÜKƏMMƏL UYĞUNLUQ:
 • MƏŞQLƏRIN EFFEKTIVLIYINI 

GÜCLƏNDIRIR.
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1 AYDAN SONRA NƏTICƏNI 
GÖRƏCƏKSINIZ*:
 • OMBALARDA HƏCMIN 

1,6 SANTIMETRƏ QƏDƏR 
AZALMASI.

 • SELÜLIT TƏZAHÜRLƏRINDƏ 
NƏZƏRƏ ÇARPAN AZALMA 
("portağal qabığının" 
effektinin 9% ixtisarı).

 • DAHA HAMAR DƏRI (dermal 
sıxlığın 6.5% artması).

SÜBUTA YETIRILMIŞDIR

* Instrumental tədqiqatlar, NATURETHIC (Barselona).

MƏŞQLƏRİNİZİN 
TƏSİRİNİ 
GÜCLƏNDİRİN! 
ONUN EFFEKTIVLIYINI ARTIRMAQ 
ÜÇÜN, MƏŞQDƏN DƏRHAL SONRA 
TƏMIZ DƏRIYƏ ANTI-SELÜLIT 
KONSENTRATINI TƏTBIQ EDIN.
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411382 
THE BODY LAB 
EXPERALTA PLATINUM ANTI-SELÜLIT 
KONSENTRATI 

 • Qızdırıcı təsir

 • Slim-effekt

HƏR NÖV DƏRI ÜÇÜN UYĞUNDUR

BROWNSLIM,  
ADIPOSITLƏRI  

(YAĞ HÜCEYRƏLƏRINI) 
AKTIVLƏŞDIRMƏYƏ VƏ YENIDƏN 
PROQRAMLAŞDIRMAĞA KÖMƏK 

EDIR, ONLARIN FUNKSIYASINI 
ENERJIYƏ QƏNAƏT ETMƏKDƏN, 

ENERJININ TÜKƏNMƏSINƏ 
DOĞRU DƏYIŞIR, HƏMÇININ 

YENI YAĞLARIN YIĞILMASINI 
MINIMUMA ENDIRIR.

X50 MOLEKULU
Lipid sintezini azaldır və hüceyrələrin 
şişməsinin qarşısını alır ki, bu da dəri 
səthində olan "portağal qabığının" 
həcminin azalması və hamarlaşması 
ilə özünü göstərir.

SARMAŞIQ CÖVHƏRI 
Qan dövranını aktivləşdirir, yerli 
iltihabı azaldır. Vitamin P, divarların 
kapilyar təzahürünü aşağı salır. 

YÜKSƏK KONSENTRASIYALI  
ÖKÜZGÖZÜ, KƏNDALAŞ, 
ŞABALID VƏ BIGƏVƏR 
CÖVHƏRLƏRININ KOMPLEKSI 
ifadə olunan dərəcədə limfodrenaj 
təsir ilə təmin edir.

SELLÜLİT 
ƏLEYHİNƏ 
KONSENTRAT 
NECƏ İŞLƏYİR?
BROWNSLIM — ÇƏKI 
ATMAQDA BIR INQILABDIR. 
YÖNƏLDILMIŞ TƏSIRIN TƏBII 
KOSMETIK KOMPLEKSI(QONUR 
YAĞ TOXUMASINA TƏSIR 
GÖSTƏRIR).

150 ml 25,1 azn
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SELEKTIV ƏTIRLƏR KOLLEKSIYASI 

L’INSPIRATION 
DE SIBÉRIE

Ətir suyu (Eau de parfum) — ən intensiv konsentrasiyaya malikdir, 6-8 saata qədər 
qalıcılığı var, ətirin bütün notlarını parlaq şəkildə açır.

NIŞ ƏTRIYYATI —  
SEÇILMIŞ INSANLARIN ÜSTÜNLÜYÜDÜR!
FƏRQLI XÜSUSIYYƏTLƏRI:

 • Müəllifi — dəbin və trendlərin çərçivəsindən kənara çıxmağa çalışan  
ətriyyatçı-rəssamdır.

 • Unikal, təkrarolunmaz və bəzən olduqca ekstravaqant ətirlər.
 • Təbii bahalı inqrediyentlərin istifadəsi.
 • Eyni ətir kişilər və qadınlar üçün uyğundur. 

ƏTIRLI YAĞLARIN YÜKSƏK KONSENTRASIYASINA MALIK DOQQUZ 
UNIKAL KOMPOZISIYA, DÜNYACA TANINMIŞ ƏTRIYYATÇILAR 
TƏRƏFINDƏN YARADILMIŞDIR.

KIŞILƏR VƏ 
QADINLAR ÜÇÜN 

YIĞCAM QABLAŞDIRMA: 
BÜTÜN MAHIYYƏT — 
TƏRKIBINDƏDIR

QALICILIQ:  
4-6 SAATA QƏDƏR

15–20% 
YAĞ

Siberian Wellness məhsulları.2019   |   101



YENI KOLLEKSIYA — BIR ÇAĞIRIŞDIR! 

KƏSKIN BIR ÇEVRILIŞ EDIN VƏ HƏR ŞEYI DƏYIŞDIRIN!
BU SIZIN ÖZÜNÜZ VƏ CƏMIYYƏT ÜÇÜN BIR ÇAĞIRIŞDIR.  

BU SIZIN TƏKAMÜLÜNÜZDÜR. ŞƏXSI TƏCRÜBƏNIZ VƏ YENI NƏTICƏNIZDIR.
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DYNAMIQUE | DINAMIKA
ƏTIR SUYU | EAU DE PARFUM

412912 50 ml 94,5 azn
412916 5 ml 11,2 azn

ƏTIR-SƏYAHƏT
ORIYENTAL-ŞƏRQ, ƏDVIYYƏLI ÇIÇƏKLI

Dünyaca məşhur ətriyyatçılar 
Luka Syuzak (Lucas Sieuzac) və 
Olaf Larsen (Olaf Larsen) bu ətirdə öz 
inkişaflarına, dəniz duzunun soyuq 
büxur və qara acı bibər notlarını 
birləşdirərək başladılar.

Ürək notları ambra, müşk və 
cazibədar vanilin həssas ətrinə 
bürünmüş ilanq-ilanq, iris və ağ 
jasmin çiçəklərindən ibarət çiçəkli 
buketi üzə çıxarır.

Fransız 
Ətriyyatçısı  
Luka Syuzak 
(Lucas Sieuzac) 

Ətriyyatçı 
Olaf Larsen 
(Olaf Larsen) 

KOLLEKSIYA, DÜNYA ŞÖHRƏTLI ƏTRIYYATÇILAR 
LUKA SYUZAK (LUCAS SIEUZAC) VƏ OLAF LARSEN 
(OLAF LARSEN) ILƏ ƏMƏKDAŞLIQDA YARADILMIŞDIR.

KIŞILƏR VƏ 
QADINLAR ÜÇÜN 

QALICILIQ:  
QALICILIQ MÜDDƏTI 
6-8 SAATA QƏDƏR

15–20% 
YAĞ
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ƏTIR-MÜKƏMMƏLLIK
AĞAC

Dünyaca məşhur ətriyyatçılar Lukas 
Syuzaka (Lucas Sieuzac) və Olaf Larsen 
(OlafLarsen) fikirlərinə görə, ətir, muskat 
qozunun və çəhrayı bibərin ədviyyəli notları 
ilə birləşmiş zəncəfil təravəti ilə açılır.

Kompozisiyanın qəlbində — ənbər, şirin 
paçuli və vanilə bürünmüş keşniş və ağac 
notlarıdır.

ABSOLU | ABSOLYUT
ƏTIR SUYU | EAU DE PARFUM

412914 50 ml 94,5 azn
412918 5 ml 11,2 azn

ƏTIR-INTIZAR
MEYVƏLI, ÇIÇƏKLI

Dünyaca məşhur ətriyyatçılar Luka Syuzak 
(Lucas Sieuzac) və Olaf Larsen (Olaf Larsen) 
təbii təravət və ehtiras saçan bir ətir 
yaratdılar.

Yaşıl yarpaqların parlaq notları, ağ 
çiçəklər və meyvələrin kəmşirin notları 
ilə uyğuluqda cazibədar bir kompozisiya 
yaranır. Ətrin qəlbində — ravənd 
yarpaqlarının, ağ jasmin və portağal çiçəyi 
ilə uyğunluğu və ənbər, ağac və şirin vanil 
notlarından ibarət  duyğusal bazaya aparan 
yaşıl və çiçək notlarının  dueti dayanır.

ÉVOLUCION | TƏKAMÜL
ƏTIR SUYU | EAU DE PARFUM

412913 50 ml 94,5 azn
412917 5 ml 11,2 azn

KIŞILƏR VƏ 
QADINLAR ÜÇÜN 

QALICILIQ:  
QALICILIQ MÜDDƏTI 
6-8 SAATA QƏDƏR

15–20% 
YAĞ
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CARACTÈRE 
DE LA SIBÉRIE*

SİBİR XARAKTERİ —  
SƏNİN XARAKTERİNDİR

* Sibirin xarakteri.

Ətriyyatçı Fabris Pellegrinin  
yaratdığı ətir, səndəl ağacı və 
vetiverdən hazırlanan ətrin 
qiymətli əsaslarını tamamlayan 
sitrus notları, cirə, muskat 
qozu, ənbər və zamşa buketinin 
parlaqlığı ilə fəth edir.

410012 
LA FORCE | GÜC
ƏTIR SUYU | EAU DE PARFUM

50 ml 80,2 azn

CAZIBƏ QÜVVƏSI
ORIYENTAL-ŞƏRQ, DƏRI
qreypfrut, ənbər və zamşa,  
səndəl ağacı, vetiver
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UĞURA GEDƏN YOL
TƏZƏ, AĞAC
karri yarpaqları, mandarin, ardıc giləmeyvələri, 
bənövşə, büxur

Ətriyyatçı Jan-Jak Ruj, dəri və büxur ilə 
bəzədilmiş karri, bibər, muskat qozu, bənövşə 
yarpaqları və ardıc giləmeyvə notlarını 
özündə birləşdirən qeyri-adi, ədviyyəli bir 
ətir yaratdı.

410013 
LA LIBERTÉ | AZADLIQ
ƏTIR SUYU | EAU DE PARFUM

50 ml 80,2 azn

410014 
L'OBSESSION | EHTIRAS
ƏTIR SUYU | EAU DE PARFUM

50 ml 80,2 azn

Ətriyyatçı Maya Lerno, 
kompozisiyanın "qəlbinə" təzə 
may qızılgülüsünün notunu 
yerləşdirdi.Buketi, qara qarağat, 
osmantus, müşk və zamşa 
tamamlayır.

HƏYAT EŞQI
ÇIÇƏKLI, DƏRI
qara qarağat, qızılgül, ətirşah, dəri, zamşa
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SIBIRIN ƏFSANƏSI
AĞAC
Sibir sidrinin iynəyarpağı, Sibir şam ağacı, səndəl ağacı, 
paçuli, ənbər, küknar balzamı

Ətriyyatçı Bertran Dyuşovur, toxunulmamış təbiəti qiymətləndirənlər üçün 
ətir yaratdı. Sibir sidrinin və şam ağacının güclü təməli, paçuli və ənbər 
notları ilə ahəngdar bir şəkildə qarışır. Küknar balzamının və yosunun parlaq 
aksentləri, möhtəşəm Sibir tayqasının sirli əhval-ruhiyyəsini yaradaraq 
tərkibi tamamlayır.

ƏTIRƏ QƏRQ OLUN:
 • səhər və axşam ətirli gel ilə duş qəbul edin;
 • dərinizi ətirli bədən südü ilə nəmləndirin;
 • ətirdən səhər istifadə edin;
 • gün ərzində ətirinizi delyuks-miniatürlərlə təzələyin.

407956 
TAIGA | TAYQA
ƏTIR SUYU |  
EAU DE PARFUM

1,5 ml 3,9 azn

409846 
TAIGA | TAYQA
DUŞ ÜÇÜN ƏTIRLI GEL 

230 ml 16,0 azn

409847 
TAIGA | TAYQA
BƏDƏN ÜÇÜN 
ƏTIRLI SÜD 

230 ml 17,7 azn
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406413 
TAIGA | TAYQA
ƏTIR SUYU |  
EAU DE PARFUM

50 ml 65,8 azn
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ROMANTIKANIN DADI
ÇIÇƏKLI, MEYVƏLI, VANILLI
portağal çiçəyi (narınc çiçəyi), ilanq-ilanq, jasmin, tuberoza, 
burbon vanili, ağ müşk

Ətriyyatçı Pierre Flores, təbiətin 
gözəlliyindən ilhamlanaraq, burbon 
vanili və ağ müşk şleyfi ilə tamamlanan 
ilanq-ilanq, jasmin və tuberozadan 
ibarət çiçək buketindən zərif 
kompozisiya yaratdı.

406414 
ALTAI | АLTAY
ƏTIR SUYU |  
EAU DE PARFUM 

50 ml 65,8 azn

407954 
ALTAI | АLTAY
ƏTIR SUYU |  
EAU DE PARFUM

1,5 ml 3,9 azn

409848 
ALTAI | АLTAY
DUŞ ÜÇÜN ƏTIRLI GEL 

230 ml 16,0 azn

409849 
ALTAI | АLTAY
BƏDƏN ÜÇÜN ƏTIRLI SÜD 

230 ml 17,7 azn
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TƏRAVƏTLI HISSLƏR
TƏZƏ, YAŞIL, SITRUS

sitrus təravəti, əncir yarpaqları, ədviyyəli zəncəfil, 
vetiver, ağ müşk, səndəl ağacı

Ətiryyatçı Pierre Flores tərəfindən 
yaradılan ətir, ilk nəfəsdən sitrus 
meyvələrinin, əncir yarpaqlarının və 
dağ lavandasının təravəti ilə fəth edir. 
Ədviyyəli zəncəfil, ağ müşk və səndəl 
ağacı həqiqətən də duyğulu bir akkord 
yaradır. 

406415 
OLKHON | ОLXON
ƏTIR SUYU |  
EAU DE PARFUM 

50 ml 65,8 azn

407955 
OLKHON | ОLXON
ƏTIR SUYU |  
EAU DE PARFUM

1,5 ml 3,9 azn

409850 
OLKHON | ОLXON
DUŞ ÜÇÜN ƏTIRLI GEL 

230 ml 16,0 azn

409851 
OLKHON | ОLXON
BƏDƏN ÜÇÜN ƏTIRLI SÜD 

230 ml 17,7 azn
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411170 
MORUQ & MINAÇIÇƏYI
ƏL ÜÇÜN KREM 

Verbena hidrolatı, yorğun və stressə 
məruz qalmış dəriyə təbii gözəlliyini 
və hamarlığını tez bir şəkildə 
qaytarır.
75 ml 7,4 azn

Emosional tarazlığın və gücün bərpa olunması, təbii gözəlliyinizi vurğulayıb və 
bənzərsiz görünmək lazım oluqda, eləcə də bədənə xüsusi qulluq üçün hazırlanıb.  

ƏLDƏN ƏLƏ QAYĞI VƏ ZƏRIFLIK
Krem — səyahət zamanı, evdə, işdə əvəzolunmaz yoldaşa çevriləcək.
 • Dərini effektiv şəkildə nəmləndirir.
 • Tonlaşdırır və dəri rəngini açır.
 • Anında hopur və yapışqanlıq hissi saxlamır.

411168 
SÜD YULAFI & DÜYÜ YAĞI
ƏL ÜÇÜN KREM

Düyü kəpəklərinin yağı, dərinin 
elastikliyini artırır, onu nəmləndirir, 
bərpa edir və yumşaldır.
75 ml 7,4 azn

411169 
KƏKLIKOTU & SÜRVƏ
ƏL ÜÇÜN KREM

Cövüz sürvəsinin efir yağı, tonusu 
və dərinin elastikliyini dəstəkləyir.
75 ml 7,4 azn
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İNANILMAZ 
ZƏRİF ƏTİR

ÇÖL KƏKLİKOTUSU VƏ 
CÖVÜZ SÜRVƏSİNİN 
TƏZƏ ƏTİRİ

ŞİRƏLİ MORUQ VƏ TƏZƏ 
MİNAÇİÇƏYİNİN PARLAQ 
GİLƏMEYVƏ-SİTRUS ƏTRİ

SPA Collection vasitələrini 
sınayın: Şirkətimizin 
xidmət Mərkəzlərində 
ətirin teksturunu 
və cazibədar ətrini 
qiymətləndirin.
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DƏRINIZƏ QULLUĞU ƏSL  
ZÖVQƏ ÇEVIRIN

410015
SIDR VƏ ALMA 
BƏDƏN ÜÇÜN ŞƏKƏRLI SKRAB

Təbii şəkər və sidr fındıqlarının 
xırdalanmış qabığından hazırlanmış 
zərif skrab, dəriyə valehedici hamarlıq 
və məxmər görüntü bəxş edəcək.
100 ml 13,2 azn

410021 
SIDR VƏ ALMA 
DÜŞ ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI KREM-GEL 

Dəridə yüngül alma-sidr şleyfi 
saxlayaraq, onu ehmalca təmizləyir 
və qidalandırır.
250 ml 13,2 azn

410018 
SIDR VƏ ALMA 
BƏDƏN ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI SÜD 

Dəridə alma və sidrin xoş ətirini 
saxlayaraq, zərif teksturu sayəsində 
əla hopur və dərini yumşaldır.
250 ml 13,2 azn

114



410022 
MEŞƏ ÇIYƏLƏYI & YAŞIL ÇAY 
DÜŞ ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI KREM-GEL

250 ml 13,2 azn

410019 
MEŞƏ ÇIYƏLƏYI & YAŞIL ÇAY 
BƏDƏN ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI SÜD 

250 ml 13,2 azn

410016 
MEŞƏ ÇIYƏLƏYI & YAŞIL ÇAY 
BƏDƏN ÜÇÜN ŞƏKƏRLI SKRAB 

100 ml 13,2 azn
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YAŞAYIŞ KEYFIYYƏTINI 
YAXŞILAŞDIRIRIQ.  
ENDEMIX™ — ENDEMIK SIBIR BITKILƏRININ AKTIV MADDƏLƏRINI 
GÜCLƏNDIRƏN UNIKAL KOMPLEKSDIR.

KOMPLEKSIN TƏRKIBINƏ, sağlamlığın müdafiəsi üçün 
lazım olan bioloji aktiv əlavələrlə birlikdə, səmərəli şəkildə 
təsir göstərən bitki-adaptogenləri də daxildir.

Eleuterokokk Saqan-dayla Soyuq rodiola Baykal başlıqotu Levzeya  
(maral kökü)

INQILABÇI EKSTRAKSIYA TEXNOLOGIYASI —  
BITKILƏRIN "CANLI" ŞIRƏSINI QORUMAĞA IMKAN VERIR

* In vitro tədqiqatlarının məlumatına görə.

SON DƏRƏCƏ YÜKSƏK BIOLOJI FƏALLIĞA MALIK  
5 ENDEMIK SIBIR BITKISI

ENDEMIX™ KOMPLEKSI ILƏ MƏHSULLAR
aktiv komponentləri gücləndirərək, dəri 
hüceyrələrinə təsir göstərir.

1 2 3
FOTOYAŞLANMADAN 
MÜDAFIƏ
ENDEMIX™ kompleksi, 
UB-şüaların zərərli təsirini 
azaldır və kollagenin məhv 
olmasının qarşısını alır. 
Müdafiənin effektivliyi 
21,7% -dək yüksəldir*.

DƏRININ 
CAVANLIĞININ 
HÜCEYRƏ 
SƏVIYYƏSINDƏ 
SAXLANILMASI
Həmən müddət ərzində, 
26,4%*-dək daha az 
"yaşlanmış" hüceyrə.

DƏRI  
QƏFƏSLƏRININ 
REGENERASIYASI
Keratinositlərin 
(epidermanın yeni 
qəfəsləri) artım 
sürətini 26,6%*-dək 
yüksəldir.
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411566
ÜZ ÜÇÜN TƏMIZLƏYICI KREM 
Lipid qatını zədələmədən və 
dərinin qoruyucu xüsusiyyətlərini  
pozmadan bir hərəkətlə 
çirklənməni, dekorativ kosmetikanı 
və sebum artıqlarını təmizləməyə 
kömək edir. ENDEMIX™ bitki 
cövhərlərinin kompleksi, hüceyrə 
yenilənməsini gücləndirir, efir 
yağları rahatlıq hissi bəxş edir 
və üz dərisinin qayğısına qalır. 
Yumağa ehtiyac yoxdur.
100 ml 10,0 azn
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411564 
ÜZ ÜÇÜN YENILƏYICI 
SKRAB 
Hətta quru və həssas dərinin 
zərif təmizlənməsi və 
yenilənməsi. Qoz qabığından 
hazırlanmış kirşan, başınağacı 
və mərcanı giləmeyvələri ilə 
birləşdikdə buynuzlaşmış 
hissəcikləri aradan qaldırır, 
təbii yağlar dərini mükəmməl 
şəkildə nəmləndirir, 
ENDEMIX™ kompleksi isə 
hüceyrə yenilənməsini 
gücləndirir.
75 ml 9,2 azn

411570 
ÜZ ÜÇÜN 
DONUQLAŞDIRICI  TONIK
Normal, yağlı və ya 
kombinasiya edilmiş dəri 
üçün mükəmməldir. Yağlı 
parıltını aradan qaldırır, 
dərini donuqlaşdırır, 
məsamələrin daralmasına 
kömək edir. Ardıc suyu və 
meyvə turşularının kompleksi 
sayəsində natamamlıqların 
yaranmasının qarşısını alır.
200 ml 9,7 azn

411569 
ÜZ ÜÇÜN 
NƏMLƏNDIRICI TONIK
Quru və həssas dərinizə 
rahatlıq hissi bəxş edin! Tonik 
dərini sakitləşdirir və onu 
digər vasitələrin tətbiqi üçün 
hazırlayır. Lavanda hidrolatı 
həssaslığı azaldır və iltihabı 
aradan qaldırır, cökə hidrolatı 
erkən yaşlanmanın qarşısını 
alır, pambıq və düyü yağları 
ətraf mühitin mənfi təsirindən 
müdafiə edir.
200 ml 9,7 azn

411565
ÜZ YUMAQ ÜÇÜN 
OT TƏRKIBLI BALZAM
ENDEMIX™ kompleksi ilə 
flaqman seriyasının əfsanəvi 
məhsulu. Bitki səthi ilə, 
aktiv maddələr əsasında 
təbii formula (sabunsuz) 
hər növ gündəlik çirki və 
makiyajı effektiv şəkildə 
aradan qaldırır. Dartınma 
və narahatlıq hissi yaratmır, 
təmizlik və təravət hissi bəxş 
edir.
75 ml 9,7 azn
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411579 
DUŞ ÜÇÜN ŞAMPUN-GEL
Universal vasitə 2-i 1-də gündəlik 
istifadə üçün idealdır, bütün 
gün ərzində bədənə və saçlara 
təravət və enerji bəxş edir. Həssas 
dərini qıcıqlandırmır, qurutmur, 
yaxşı yuyulur və dartınma hissi 
saxlamır. Kofein və L-arginin 
canlandırır, dəridə qan dövranını 
yaxşılaşdırır, jenşen və kəklikotu 
cövhərləri möhkəmləndirici 
təsiri göstərir.
250 ml 10,3 azn

411581
TƏRAŞ ÜÇÜN GEL
Təravətləndirici gel, təraşı daha rahat 
və daha xoş etməyə kömək edir. Efir 
yağları qıcıqlanmanın yaranmasını 
aradan qaldırır, bitki cövhərləri 
dərinin yenilənməsini yaxşılaşdırır və 
bərpaedici təsir göstərir, ENDEMIX™ 
kompleksi isə hüceyrə səviyyəsində 
dərinin cavanlığının qorunmasını 
təmin edir.
100 ml 15,5 azn

411580
TƏRAŞDAN SONRA BALZAM
Təraşdan sonra dərhal diskomfort 
hissini aradan qaldırır, dərini 
sakitləşdirir və yumşaldır, yenilənmə  
proseslərini aktivləşdirir, yaraların və 
kəsiklərin sağalmasını sürətləndirir. 
Dərini xoş təravətləndirir, tez 
hopur, yapışqanlıq və dartınma 
hissi saxlamır.
100 ml 15,1 azn
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UNIKAL VITAMINLI 
MOLEKULA SEPIVITAL™ 
Gecə saatlarında gözəlliyinizin A, E, C vitaminləri ilə təbii 
antioksidant müdafiəsi. ENDEMIX™ bitki kompleksi ilə 
zənginləşdirilmişdir, hər yaşda kişilər və qadınlar üçün 
uyğundur.

 • Qızartılara və qıcıqlanmaya meylli həssas dərini 
sakitləşdirir.

 • Stressə, ətraf mühütün mənfi təsirinə (quru hava, 
qışda temperatur deyişiklikləri) məruz qalmış dəri 
vəziyyətini yaxşılaşdırır.

 • Şişkinliyi aradan qaldırır, kuperoz ifadəliyini azaldır.
 • Üz rəngini aydınlaşdırır və bərabərləşdirir.
 • Ifadə edilmiş yaşlanma əleyhinə və fotoprotektor 

təsirinə malikdir.
 • Dərinin immunitetini dəstəkləyir, istənilən mənşəli 

iltihab proseslərinin inkişafından müdafiə edir.

Antioksidant təsirin 
gücləndirilməsi üçün, BAƏ 
"NovoMin" ilə birlikdə istifadə 
etmək tövsiyə edilir.
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 • HƏR NÖV DƏRI ÜÇÜN
 • ISTƏNILƏN YAŞ ÜÇÜN UYĞUNDUR
 • KIŞILƏR VƏ QADINLAR ÜÇÜN

411582
ÜZ ÜÇÜN ANTIOKSIDANT TONIK 
Dərinizə effektiv antioksidant qulluq 
bəxş edərək, onun gözəlliyinin 
və cavanlığının qayğısına qalın! 
ENDEMIX™ kompleksi ilə Sibir 
bitkilərinin cövhərləri və unikal 
vitamin molekulu Sepivital™ dərinin 
vəziyyətini yaxşılaşdırır, şişkinliyi 
azaldır və ifadə edilmiş yaşlanma 
əleyhinə təsir göstərir.
200 ml 9,5 azn

411584
ANTIOKSIDANTLAR ILƏ ÜZ 
ÜÇÜN GECƏ KREMI
Fındıq yağı, gül suyu və A, E, C 
vitaminləri ilə zəngin krem, gecə 
saatlarında dərini qidalandırır, 
antioksidantlarla zənginləşdirir və 
təbii su balansını bərpa edir. Səhərlər 
dəri təzə, dincəlmiş və gözəl görünür.
50 ml 16,0 azn

411583
SPF 15 ANTIOKSIDANTLAR ILƏ 
ÜZ ÜÇÜN GÜNDÜZ KREMI 
Ən güclü antioksidantlar və unikal 
Sepivital™ vitaminli molekulunun 
birləşməsi sayəsində, krem effektiv 
şəkildə üz dərisinin qayğısina qalır, 
cavanlığını və gözəlliyini dəstəkləyir. 
ENDEMIX™ bitki kompleksi, günəş 
şüalarına məruz qaldıqda kollagenin  
deqradasiyasını azaldır.
50 ml 15,6 azn
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Nəticənin gücləndirilməsi 
üçün, Essential Fatty Acids 
seriyasından olan BAƏ "Şimali 
omeqa-3" ilə birlikdə istifadə 
etmək tövsiyə olunur.
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411585
OMEQA-TURŞULARI ILƏ 
ÜZ YUMAQ ÜÇÜN GEL
Ultra-yumşaq formula makiyajı 
mükəmməl şəkildə təmizləyir və 
dəridə quruluq hissi saxlamır. 
Vaxtından əvvəl yaşlanmadan 
müdafiəni təmin edir.
300 ml 10,9 azn

411586
OMEQA-TURŞULARI ILƏ  
ÜZ ÜÇÜN KREM
Dərini vaxtından tez yaşlanmadan 
müdafiə edir, qidalandırır, 
nəmləndirir və natamımlıqlara qarşı 
mübarizə aparır.
75 ml 10,6 azn

411587
OMEQA-TURŞULARI ILƏ GÖZ 
QAPAQLARI ÜÇÜN KREM 
Yüngül krem, göz qapaqlarının 
dərisini təravətləndirir, nəmləndirir 
və bərpa edir, qırışları azaldır.
15 ml 8,3 azn
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 • HƏR NÖV DƏRI ÜÇÜN
 • ISTƏNILƏN YAŞ ÜÇÜN UYĞUNDUR
 • KIŞILƏR VƏ QADINLAR ÜÇÜN

411571 
ÜZ ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI MASKA 
Düzgün şəkildə nəmləndirmə üçün, 
təbiət tərəfindən verilən resept: qoz 
yağı və ENDEMIX ilə uyğunluqda 
seramid kompleksi. Siz tamamilə 
rahatlıq hissi keçirəcəksiniz: sizin 
dəriniz nəmlənmiş və quruluq 
hissindən müdafiə olunmuşdur, sizə 
artıq havanın şıltaqlıqları və zamanın 
təsiri qorxulu deyil!
50 ml 9,7 azn
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* Subyektiv qiymətləndirmə əsasında. ** In vitro yoxlanmasının nəticələrinə görə.

411572 
ÜZ ÜÇÜN DƏRINDƏN 
TƏMIZLƏYICI MASKA 
Təmizlənməyə yeni yanaşma: 
termoeffekt ilə formula, 
çirklənməni aradan qaldırır və 
məsamələri daraldır, farfor və 
dəniz gili piy vəzilərinin işini 
nizama salır, bitki cövhərləri qan 
dövranını yaxşılaşdırır. Təbii bitki 
kompleksi ENDEMIX™, dərinin 
hüceyrə səviyyəsində cavanlığının 
saxlanılmasını təmin edir.
50 ml 9,4 azn

411574
ÜZ ÜÇÜN DONUQLAŞDIRICI 
MASKA 
Yağlı parıltıdan azad olun — dərinizə 
bütün gün ərzində parlaqlıq və 
təravət hissi bəxş edin! Iki növ 
gil — farfor və yaşıl — məsamələri 
effektiv şəkildə təmizləyir, dərini 
6 saata* qədər donuqlaşdırıcı təsir  
ilə təmin edir. Hamamelis, şam 
ağacı və kəklikotu hidrolatları dərini 
təravətləndirir və tonlaşdırır, piy 
vəzilərinin işini tənzimləyir.
50 ml 9,4 azn

411573
ÜZ ÜÇÜN YENILƏYICI MASKA 
Üz dərisinə təbii qulluq! Jenşen 
və ginkqo biloba cövhərləri qan 
dövranınıyaxşılaşdırır, sidr və şi 
yağları dərini mükəmməl şəkildə 
nəmləndirir, bioloji əlverişli formada 
olan fol turşusunun cövhəri 
elastikliyin artmasına imkan verir. 
ENDEMIX™ kompeksi hüceyrələrin 
yenilənməsini 26,6%** yaxşılaşdırır.
50 ml 9,4 azn
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MÜKƏMMƏL 
Q10!
GÖZƏLLİYİNİZİN 
QAYĞISINA QALMAQ 
ÜÇÜN YENİ ENDEMIX 
MƏHSULLARI! 

YORĞUNLUQ HISSINI   

ARADAN QALDIRIN! 
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Nar toxumunun yağı dərini intensiv 
şəkildə qidalandırır və hamarlaşdırır.

Öküzgözü və qızçiçəyi cövhərləri 
şişkinliyin meydana gəlməsi haqqda 
xəbərdarlıq edir, gözlərin altındakı 
qara dairələri azaldır, dəriyə təravət 
bəxş edir.

SIZƏ, YORĞUN VƏ SOLĞUN DƏRININ 
BƏRPASI ÜÇÜN, XÜSUSI OLARAQ 
KOENZIM Q10 ILƏ HAZIRLANMIŞ ÜZ 
VƏ GÖZ QAPAQLARI ÜÇÜN KREMLƏRI 
TƏQDIM EDIRIK. 

KOENZİM Q10 
HÜCEYRƏLƏRIN ENERJI 

MÜBADILƏSINI YÜKSƏLDIR, 
DƏRI TONUNU VƏ 

SIXLIĞINI ARTIRIR.

411211 
ÜZ ÜÇÜN YENILƏYICI KREM 
Koenzim Q10 ilə aktiv yeniləyici 
krem, dəri hüceyrələrini oyadır və 
enerji bəxş edir. Kollagen, elastin 
və hialuron turşusunun istehsalını 
artırır, dərini daha sıx və elastik 
edir. Nar toxumlarının yağı dərini 
nəmləndirir, yeniləyir və nəzərə 
carpacaq dərəcədə dəyişir.
50 ml 14,0 azn

411212 
GÖZ QAPAQLARI ÜÇÜN 
YENILƏYICI KREM
Koenzim Q10 ilə zərif yeniləyici krem, 
göz qapaqlarının dərisini hərtərəfli 
şəkildə təmin edir, hüceyrələri enerji 
ilə təmin edir, yorğunluq izlərini 
aradan qaldırır.
15 ml 8,7 azn
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404778 
YETKIN DƏRI ÜÇÜN  
KREM-KOMPLEKS 
Qidalandırıcı krem, yetkin dəriyə zərif 
şəkildə qayğı göstərir, qidalandırır 
və nəmləndirir. Kollagen və elastin 
çatışmamazlığını tamamlayır, təbii 
elastikliyi bərpa edir. Tərkibindəki 
təbii bitki cövhərləri, yaşlanma 
prosesini ləngidir və yüngül ağardıcı 
təsir göstərərək, piqmentasiya 
inkişafının qarşısını alır. 
50 ml 13,2 azn

404777 
ÜZ ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI KREM
ENDEMIX™ bitki kompleksiylə 
bioaktiv yüngül krem, dərini 
nəmləndirir, xırda qırışları 
hamarlaşdırır və elastikliyi bərpa 
edir. Hətta çox quru və həssas dəriyə 
sağlam parıltı və təravət bəxş edir.
50 ml 16,3 azn
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Evosina® (natrium usninat) — 
Ramalina reticulata 
şibyələrindən alınan təbii 
antiseptikdir. Qıcıqlanma 
və iltihaba səbəb olan 
bakteriyalarla təsirli şəkildə 
mübarizə aparır. 

TƏBII QULLUQ:  
SAĞLAM, HƏCMLI 
SAÇLAR

404788 
KƏPƏK ƏLEYHINƏ ŞAMPUN
ENDEMIX™ bitki kompleksiylə təbii 
şampun, kəpəyin yaranma səbəblərini 
aradan qaldırmağa kömək edərək, 
patogen mikroflorasının inkişafının 
qarşısını alır. L-arginin ilə olan düstur 
saçları möhkəmləndirir, natrium 
usninat, ardıc giləmeyvələrinin, mazı 
ağacının və sürvənin efir yağları 
antiseptik təsir göstərir və baş 
dərisini təravətləndirir.
250 ml 11,2 azn
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409257 
SAÇLARIN HƏCMI ÜÇÜN ŞAMPUN
Təbii aktiv maddələr kompleksi 
ilə şampun, saçları və baş dərisini 
zərifcə təmizləyir, saçlara parıltı bəxş 
edir və həcmini artırır. Müntəzəm 
istifadə zamanı saçları daha itaətli 
edir, qırılma riskini azaldır, saç 
düzümünün uzun müddətli qalmasını 
və yanmaqdan müdafiəsini təmin edir.
250 ml 11,2 azn

410276 
SAÇLARIN BƏRPASI ÜÇÜN ŞAMPUN
Şampun ehmalca təmizləyir, quru və 
rənglənmiş saçları həyata qaytarır. 
Amarant proteinləri bərpanı 
sürətləndirir, quruluqla mübarizə 
aparır və rəngin parlaqlığını saxlamağa 
kömək edir. Aloe cövhəri və ENDEMIX™ 
kompleksi saçları nəmləndirir, onların 
həyat gücünü, gözəlliyini və parlaqlığını 
bərpa edir. 
250 ml 11,2 azn

406327 
SAÇLARIN UZANMASI 
ÜÇÜN ŞAMPUN
B6 və PP vitaminləri, pıtraq 
və zəncəfil cövhərləri saç 
foliküllərinin işini normallaşdırır 
və baş dərisində qan dövranını 
aktivləşdirir. ENDEMIX™ 
kompleksi, D-pantenol və inulin 
saçları nəmləndirir, onları daha 
elastik edir, təbii parıltı bəxş edir. 
250 ml 11,2 azn
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BUNU BILMƏK FAYDALIDIR: 
balzam kondisioneri 
ilıq suyla yaxalayın — 
o təbii inqrediyentləri 
"möhürləyir", və saçlarınız 
təbii üsulla parıldayacaq.

409258
SAÇLARIN HƏCMI ÜÇÜN 
BALZAM-KONDISIONER
Cövhərlərdən və bitki efir 
yağlarından hazırlanmış kompleks 
saçlara əlavə həcm və intensiv parıltı 
bəxş edir, qırılmasını əhəmiyyətli 
dərəcədə azaldır.
250 ml 11,7 azn
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SAÇLARINIZ SIZƏ TƏŞƏKKÜR EDƏCƏK!
RƏNG ILƏ EKSPERIMENTLƏR? HAVA VƏ ÜTÜ FENI ILƏ GÜNDƏLIK DÜZLƏŞDIRMƏ?  
SAÇLARINIZI ISTƏDIYINIZ QƏDƏR DÜZLƏŞDIRƏ VƏ RƏNGLƏYƏ BILƏRSINIZ —  
TƏBIƏT SIZIN SAÇLARINIZIN MÜDAFIƏSININ QAYĞISINA QALACAQ!

 • BÜTÜN NÖV 
SAÇLAR ÜÇÜN

 • HƏR YAŞ ÜÇÜN 

404783 
SAÇLARIN UZANMASI ÜÇÜN 
BALZAM-KONDISIONER
Təbii balzam saçları 
möhkəmləndirir və düzləşdirir, 
onların uzanmasını stimullaşdırır, 
fəal şəkildə nəmləndirir və 
sağlam parıltı bəxş edir.
250 ml 11,7 azn

404785
SAÇLARIN UZANMASI ÜÇÜN 
MASKA
Keratin hidrolizatıyla bioaktiv 
maska, saç diblərini bərkidir və 
uzanma prosesini aktivləşdirir. 
Saçlarınız güclü, ipək və 
parlaq olacaq!
150 ml 12,9 azn

405818
BƏRPAEDICI SAÇ MASKASI
ENDEMIX™ kompleksi ilə 
birlikdə təbii fosfolipidlər quru 
və rənglənmiş saçlara üçqat 
təsir göstərir: qidalandırır, 
nəmləndirir və hər tətbiqdən 
sonra daha itaətli edir. Keratin 
bərpanı sürətləndirir, nar 
yağı isə yumşaldır və saçları 
hamarlaşdırır.
150 ml 12,9 azn

404786
RƏNGLƏNMIŞ VƏ QURU 
SAÇLAR ÜÇÜN BALZAM 
KONDISIONER
Bitki tərkibli ENDEMIX™ kompleksi 
ilə balzam, zədələnmiş saçların 
strukturunu intensiv şəkildə bərpa 
edir və rənglədikdən sonra saçların 
rəngini qorumağa kömək edir. 
Pıtraq və aloe şirəsinin cövhəri, 
köhrən otu, portağal və şi yağı 
ilə birləşdikdə saçları dərindən 
nəmləndirir və yumşaldır, təbii 
parlaqlıq bəxş edir.
250 ml 11,7 azn
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QADIN TƏBIƏTI ILƏ 
HARMONIYADA! 
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GÜN ƏRZINDƏ QOXUDAN 
MÜDAFIƏ

QULLUQ VƏ NƏMLƏNDIRMƏ

411576 
QADINLARIN INTIM 
GIGIYENASI ÜÇÜN DЕО-GEL
Yüngül təmizləyici gel, ifadə 
edilmiş nəmləndirici və 
dezodarasiya təsiri göstərir, 
diskomfort hissini aradan 
qaldırır və intim zonada olan 
xoşagəlməz qoxunun qarşısını 
alır. ENDEMIX™ bitki cövhərləri 
kompleksi ilə birlikdə aktiv 
maddələr, dərinin təbii 
müdafiəsini yüksəldir.
150 ml 11,2 azn

411577 
INTIM GIGIYENA ÜÇÜN GEL 
Yüngül əsaslı gel, həssas 
bölgələrin dərisini zərif 
şəkildə müdafiə edir. 
Tərkibindəki təbii yağlar və 
bitki cövhərləri, dərini yaşla 
əlaqədar olan elastikliyin 
itkisi nəticəsində yaranan 
quruluqdan və diskomfort 
hissindən müdafiə edir.
30 ml 10,3 azn

QICIQLANMA VƏ QURULUQ 
HISSI OLMADAN 
411575
INTIM GIGIYENA ÜÇÜN 
KÖPÜK
Çobanyastığı, qanotu, 
üçbarmaq cövhərləri ilə zərif 
köpük, həssas dərini quruluq 
hissi saxlamadan yüngül  
şəkildə təmizləyir. Məhsul 
intim zonanın pH balansını 
dəstəkləyir, dezodorasiya 
edici təsir göstərir və bütün 
gün ərzində rahatlıq hissi 
bəxş edir.
150 ml 9,8 azn

PROFILAKTIKA VƏ MÜDAFIƏ 

411578
INTIM GIGIYENA ÜÇÜN 
ANTIBAKTERIAL SPREY 
Florentin suyu, maqnoliya, 
qreyfrut çəyirdəklərinin cövhərləri 
və ENDEMIX™ kompleksi ilə 
antibakterial sprey Candida 
albicans, Staphylococcus aureus və 
s.* bakteriyalara və göbələyə qarşı 
sübut edilmiş antibakterial təsirə 
malikdir. Lavanda və çay ağacının 
hidrolatları, narahatlıq hissinin və 
xoşagəlməz qoxunun yaranmasının 
qarşısını alaraq antiseptik 
təsiri göstərir.
60 ml 10,3 azn

* 26.07.2017-ci ildən qida və kosmetika məhsullarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyinin ekspertizasının Elmi və 
Praktiki Qiymətləndirilmə Mərkəzi "KosmoProdTest" MMC 01159-ci nəticəsi.
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410277
ÜZ ÜÇÜN QIDALANDIRICI MASKA 
Nəticə: hamar, elastik və məxməri 
üz dərisi! Çaytikanı, həbəş xardalının 
və qara zirənin təbii yağlarıyla  
yüngül teksturlu maska, effektiv 
şəkildə qidalandırır, regenerasiyanı 
stimullaşdırır, elastikliyi artırır 
və üz rəngini yaxşılaşdırır. Bitki 
komponentləri boyun, göz və 
dodaq ətrafındakı xırda qırışları 
hamarlaşdırır. 
100 ml  13,2 azn

HƏBƏŞ XARDALININ YAĞI
 • Omeqa-3 və omeqa-9 turşularının 

mənbəyidir.
 • Dəridə bərpa proseslərini 

əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir, 
lipid baryeri bərpa edir.

 • Dərini nəmləmdirir, tonunu və 
teksturunu yaxşılaşdırır.

 • Solğun və quru dəriyə tonus və 
təravət bəxş edir.

QARA ZIRƏ YAĞI 
 • Iltihab, bakteriya, göbələk və virus 

əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir.
 • Öz kollagen hasilini stimullaşdırır, 

dəri bütövlüyünün bərpasını 
sürətləndirir, elastikliyini 
əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 

 • Dəridə qan dövranını və limfa 
drenajı yaxşılaşdırır.
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ÇAYTIKANI YAĞI
 • Vaxtından əvvəl yaşlanmanın 

profilaktikasına imkan yaradır.
 • Qabıqlanmanın və qaşınmanın 

qarşısını alır. 
 • Damar divarlarını möhkəmləndirir.

MEŞƏ ÇIYƏLƏYININ CÖVHƏRI
 • Genişlənmiş məsamələrin 

daralmasına, dərinin bərpasına 
və qırışların hamarlanmasına 
kömək edir.

 • Kollagen istehsalını stimullaşdırır.

409978 
BƏDƏN ÜÇÜN QIDALANDIRICI 
KREM-YAĞ
Mükəmməl qaymaq teksturlu krem, 
püstə, çaytikanı və sarı göbələk 
yağlarıyla zəngindir. Quru dərini 
nəmləndirir və hüceyrələri faydalı 
maddələrlə təmin edir. Çiyələk cövhəri 
dərini bərpa etməyə kömək edir, ona 
rahatlıq və məxməri görüntü bəxş 
edir. Dərhal hopur və qıcıqlanmanın 
yaranmasının qarşısını alır.
150 ml 12,3 azn

Siberian Wellness məhsulları.2019   |   139



410273 
ƏL ÜÇÜN KREM
ƏSAS QULLUQ

Betain, Boswellia qatranı və 
ENDEMIX™ bitki kompleksi ilə 
qidalandırıcı krem, iltihab əleyhinə 
ifadə edilmiş təsir göstərir, 
qıcıqlanmanı aradan qaldırır, əllərin 
dərisini nəmləndirir, onları yumşaq, 
hamar və məxmər kimi edir. Mikro 
zədələrin sağalmasını sürətləndirir, 
dərinin elastikliyini qorumağa 
kömək edir.
75 ml 9,7 azn
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410274 
DUŞ ÜÇÜN GEL
ƏSAS QULLUQ

Ipək kimi duş geli ehmalca təmizləyir, 
yumşaldır və dərini dezodorasiya 
edir. Təzə çaytikanı ətri bütün gün 
üçün enerji bəxş edir.
250 ml 9,7 azn

410275 
ƏLLƏR ÜÇÜN SKRAB
ƏSAS QULLUQ

ENDEMIX™ bitki kompleksi ilə skrab, 
dərinin buynuzlaşmış hissəciklərini 
ehmalca aradan qaldırır, lipid 
balansını normallaşdırır, bərpasını 
sürətləndirir.
75 ml 9,2 azn
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GÜNƏŞDƏN 
ZÖVQ ALARAQ — 
DƏRIMIZIN 
QAYĞISINA 
QALIRIQ!

* In vitro yoxlanmasının nəticələrinə görə.

ENDEMIX™ kompeksi 

26,6%*  
dəri hüceyrələrinin yenilənməsini gücləndirir. 
Təbii komponentlər dərini nəmləndirir və 
yenilənməsinə imkan yaradır.
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412269 
SPF 50 GÜNDƏN QORUYUCU 
ÜZ KREMI
Təbii ENDEMIX™ bitki kompleksi, 
pantenol və gülümbahar cövhəri 
əsasında krem, dərini ətraf mühitin 
mənfi təsirindən müdafiə etməyə 
kömək edir. Geniş təsir spektrli 
qoruyucu filtrlərin və qulluq 
inqrediyentlərinin birləşməsi, 
dərinin bərabər  şəkildə qaralmasına 
və günəş şüalarının mənfi təsirindən 
qorunmasına kömək edəcək. 
50 ml 18,6 azn

•	 Fotoyaşlanmadan	
və	dərinin	
piqmentasiyasından	
yüksək	müdafiə	
dərəcəsi.

•	 Suya	davamlı	təsir.	

•	 Məhsulun	formulu	
açıq	günəşdə	7	saata	
qədər	effektivdir.

412270 
SPF 30 GÜNDƏN QORUYUCU 
BƏDƏN KREMI 
Zərif süd, UVA və UVB-şüalardan, 
fotoyaşlanmadan və günəş 
yanıqlarından effektiv müdafiəni 
təmin edir və yüngül qulluq edici təsir 
göstərir. Dərini fotoyaşlanmadan, 
yanıqlardan və zədələnmələrdən 
etibarlı şəkildə müdafiə edir. Vitamin 
E və gülümbahar yağı dərini hamar 
və zərif edərək, onun qayğısına qalır. 
100 ml 18,6 azn
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411567
AYAQLAR ÜÇÜN KREM 
KOMPLEKS QULLUQ

Arı yapışqanının cövhəri, ENDEMIX™ 
bitki kompleksi və qiymətli yağlar 
ilə formula dərini qidalandırır və 
yumşaldır, ona rahatlıq hissi bəxş 
edir. Tərkibində hialuron turşusu 
və təbii polisaxarid qlyukomannan 
var — quruluğa meylli dərilər üçün 
əsl qurtuluşdur! 
75 ml 11,5 azn

ILIN ISTƏNILƏN 
VAXTI — ZƏRIFLIK 
VƏ YÜNGÜLLÜK! 

nəmləndirir və 
qidalandırır

tez hopur

ayaqqabının 
içində sürüşmür 

sürüşmür
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411588
AYAQLAR ÜÇÜN KREM 
ANTIBAKTERIAL

Evosina® təbii bitki cövhərləri, 
manuka, tuya, çay ağacının yağı və 
makleya cövhəri antibakterial təsir 
göstərir, qaşınma, qıcıqlanma və 
xoşagəlməz qoxuları aradan qaldırır. 
Air, palıd ağacının qabığı və tapioka 
nişastasının cövhərləri tərləməni 
azaldır və gün ərzində təravət hissi 
bəxş edir.
75 ml 11,2 azn

pəncələrin dərisini 
təravətləndirir

qaşınmanı aradan 
qaldırır

dezodorasiya  
edir
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401804 
QORXON| BULAQ
MÜKƏMMƏL AYAQLAR ÜÇÜN 
CANLANDIRICI KREM 

Yorğun, sızıldayan ayaqlara tez bir 
zamanda rahatlıq və yüngüllük hissi 
bəxş edir. Aktiv komponentlərin 
kombinasiyası, dərinin nəmlənməsini 
və onun elastikliyinin artımını 
təmin edir. 
75 ml 9,9 azn

401803 
MULXEN | BUZ 
AYAQLAR ÜÇÜN SAKITLƏŞDIRICI GEL

Dəridə şişkinliyi və durğunluğu 
aradan qaldırmağa kömək edir. 
Rahatlıq və yüngüllük hissi bəxş edir. 
75 ml 8,7 azn

406416
QORXON| BULAQ
CANLANDIRICI KREM FORTE

Kapsulaşdırılmış trokserutin, 
zəli cövhəri və at şabalıdı ilə 
gücləndirilmiş formula, ayaqların 
dərisində qan dövranını yaxşılaşdırır, 
ayaqlarda ağırlıq hissini azaldır və 
dərinin elastikliyini artırır. Siz hər 
addımda yüngüllük və rahatlıq hiss 
edəcəksiniz! 
75 ml 12,8 azn
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401832
DUXAL AZA |  
XOŞBƏXTLIK DAMCISI
CANLANDIRICI MASAJ YAĞI

Mübadilə proseslərini fəallaşdırır, qan 
dövranını və toxumaların oksigenlə 
təmin edilməsini yaxşılaşdırır. 
Toxumaların elastikliyini artırır.
100 ml 5,9 azn

401833
DUXAL AZA |  
XOŞBƏXTLIK DAMCISI
QIZDIRICI MASAJ YAĞI 

Əzələlərdə gərginliyi aradan qaldırır 
və valehedici ətri ilə rahatlıq hissi 
bəxş edir. 
100 ml 5,9 azn

401834
DUXAL AZA |  
XOŞBƏXTLIK DAMCISI
RAHATLADICI MASAJ YAĞI

Dəri rəngini bərabərləşdirir 
bərabərləşdirir və yaxşılaşdırır, 
əzələ tonusunu artırır, orqanizmdə 
mayenin ləngiməsinə və şişkinliyin 
yaranmasına mane olur.
100 ml 5,9 azn
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402860
KOREN
GENIŞ SPEKTR TƏSIRINƏ MALIK BALZAM

 • Müxtəlif xassəli iltihabların  
yaranmasının qarşısın alır.

 • Isidir və ümumi əhval-ruhiyyəni 
yaxşılaşdırır.

 • Gücü bərpa edir. 
 • Ayaq və qol oynaqlarında 

narahatlıq hissini yüngülləşdirir.
Fəal tərkib: ağ şam ağacının yağı, kamfora, evkalipt 
efir yağları, şam terpentini, dazı otu, palıd qabığının 
cövhəri, pion cövhəri, dəvədabanı cövhəri, gicitkan 
cövhəri, mayaotu cövhəri, badan cövhəri, təpə şoranı 
otu cövhəri, ağ xəşəmbul cövhəri, mələkotu cövhəri, 
qaytarma cövhəri, dazı otu cövhəri, çaqa cövhəri.

250 ml 8,5 azn

SA
TI

ŞL
AR

IN
 Ə

FS
AN

ƏS
İ

148



402456
AMIN | TƏNƏFFÜS
MASAJ ÜÇÜN KÜKNAR TƏRKIBLI BALZAM  

Sibir təbiətinin istisini və enerjisini 
hiss edin! Ağ şam ağacının şirəsi və 
qırmızı bibərin efir yağı orqanizmi 
daxildən isidir, onun müdafiə 
qüvvələrini artırır. Efir və bitki 
yağları aromaterapik təsir göstərir, 
tənəffüsü asanlaşdırır və orqanizmi 
bakteriyalardan müdafiə etməyə 
kömək edir.
Fəal tərkib: küknar terpentini, qırmızı bibər yağı, efir 
yağlarının kompleksi (evkalipt, küknar, ravensara, sidr, 
adaçayı, kəklik, mazı, kəklikotu), bitki cövhərlərinin 
kompleksi (cökə çiçəkləri, palıd, tozağacı tumurcuqları, 
adaçayı, nanə).

50 ml 7,8 azn

401802
MEDESE | HƏKIM SIRRI
BƏRPAEDICI BALZAM

 • Təbii yağlardan, arı propolisindən 
və arı südündən hazırlanmış təbii 
kompozisiya.

 • Dərini sakitləşdirir və qıcıqlanmanı 
aradan qaldırır.

 • Yaraların sağalmasını sürətləndirir. 
 • Günəş yanıqları və yanıqlar zamanı 

effektivdir.
Fəal tərkib: günəbaxanın toxumlarının yağı, 
gənəgərçək, zeytun və küncüt yağları, mazı ağacının, 
amarant, səndəl, küknar, evkalipt və lavanda yağları, arı 
südünün  cövhəri, rozmarin, tozcuq yarpaqları və bal, arı 
mumu, küknar terpentini.

30 ml 7,1 azn

AKTIV KOMPONENTLƏRIN 
YÖNƏLDILMIŞ TƏSIRI:
 • küknar terpentini
 • qırmızı bibər yağı
 • efir yağlarının kompleksi 

(evkalipt, ətirşah, büxur, ağ 
şam ağacı, ravensar, sidr, 
qaraqınıq, sürvə, mazı ağacı, 
mərzə, kəklikotu) 

 • bitki cövhərlərinin kompleksi 
(cökə çiçəyi, palıd ağacı, 
tozağacı tumurcuqları, 
sürvə, nanə)

Siberian Wellness məhsulları.2019   |   149



SIBERIAN 
WELLNESS  
DIŞ MƏCUNLARI:
HƏR GÜN SAĞLAM TƏBƏSSÜM!
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Sibir propolisi, itburnu, çaytikanı və 
baykal başlıqotu ilə təbii 

PROFILAKTIK DIŞ 
MƏCUNLARI 

KİMİN ÜÇÜN Kİ, VACİBDİR:
 • ağız boşluğuna təbii effektiv qulluq
 • resepturada ftorun yoxluğu

Hər gün üçün güclü  

BOTANIK DIŞ 
MƏCUNLARI

NÖVBƏTİ TƏLƏBLƏRİ OLAN 
İNSANLAR ÜÇÜN:
 • ağız boşluğu üçün parlaq dad və ağız boşluğuna 

təbii qulluğu seçənlər üçün
 • təravətli nəfəsin qayğısına qalanlar üçün
 • kariyesdən etibarlı müdafiəni seçənlər üçün

100% 
təbii şirə

10%  
ksilitol 

99,1%  
təbii  
komponent

ENDEMIX 
endemik sibir 
bitkiləri

(F) 0% 
tərkibində ftor 
yoxdur

min 98,3% 
təbii  
komponent
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DIŞ MINASININ AĞARDILMASI 
VƏ DAMAQLARIN 
MÖHKƏMLƏNDIRILMƏSI

411381
QARAGILƏ & KÖMÜR
BIOAKTIV DIŞ MƏCUNU

Kömür — təmiz və qar kimi bəyaz diş 
minasına zəmanət verir, qaragilə isə 
diş ətini müdafiə edir və öz dadıyla 
sevindirir.
75 ml 8,0 azn

99,1%
TƏBII MƏNŞƏLI 
INQREDIYENTLƏR

GÜNDƏLIK  
ISTIFADƏ ÜÇÜN 

MÜKƏMMƏLDIR!
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YABANI. DADLI. 
TƏRAVƏTLI!
PARLAQ, DADLI QARIŞIQLARDAN IBARƏT DIŞ 
MƏCUNLARI, POZITIV SƏHƏR VƏ AXŞAM ÜÇÜN 
TƏBIƏT TƏRƏFINDƏN YARADILMIŞDIR! 

Gündəlik 
istifadə üçün 
mükəmməldir!

təravətli  
nəfəs

kariyesdən 
müdafiə

parlaq şirəli  
dad

təmiz diş  
minası 

sağlam 
damaqlar 

365

DIŞ MINASININ AĞARDILMASI 
VƏ TƏRAVƏTLI NƏFƏS

411379
KINOTTO & LEMONQRASS
TƏRAVƏTLƏNDIRICI DIŞ MƏCUNU

Mükəmməl maqnoliya ilə acı 
portağal kinotto və ekzotik 
lemonqrass, nəfəsinizi güclü şəkildə 
təravətləndirir və diş daşlarının 
yaranmasına mane olur.
75 ml 8,0 azn

DIŞ MINANIN AĞARDILMASI VƏ  
AĞIZ BOŞLUĞUNUN KOMPLEKS 
MÜDAFIƏSI

411380
MEŞƏ ÇIYƏLƏYI & QIRMIZI GIL
KOMPLEKS DIŞ MƏCUNU

Ağız boşluğunun müdafiəsi üçün: 
dadlı çiyələk şirəsi, təravətləndirici 
maqnoliya və — qəflətən! — 
təmizlənmiş qırmızı gil (həssas diş 
minası üçün də uyğundur).
75 ml 8,0 azn
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HEYVANLAR 
ÜZƏRİNDƏ SINAQDAN 

KEÇİRİLMƏYİB

ZƏRƏRLİ 
MADDƏ
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GÖZƏL TƏBƏSSÜM 
ÜÇÜN SIBIR 
BITKILƏRININ GÜCÜ!

DIŞ ƏTININ MÜDAFIƏSI 
KOMPLEKS QULLUQ

410944 
TƏBII PROFILAKTIK DIŞ MƏCUNU 
BAYKAL BAŞLIQOTU

Kariyesin yaranması, parodontit, 
ağız boşluğunda iltihaba səbəb olan 
5 spesifik bakteriya növündən sübut 
edilmiş müdafiə*.
100 ml 6,3 azn

* I. adına olan ilk Sankt-Peterburq Dövlət Tibb 
Universitetinin DFB ATM bazasına əsasən 
in vitro tədqiqatlarının nəticələrinə görə. 
P.Pavlova (iyun 2018-cu il).

DIŞ MINASININ
MÖHKƏMLƏNDIRILMƏSI 

411377 
TƏBII PROFILAKTIK DIŞ MƏCUNU 
SIBIR ITBURNUSU

Ağız boşluğunun toxumalarının 
bərpasına və sağalmasına 
effektiv şəkildə imkan yaradır, 
iltihab əleyhinə təsirə malikdir, 
paradontozun inkişafına mane olur, 
diş minasını möhkəmləndirir və 
kariyesin yaranma riskini azaldır.
100 ml 6,3 azn

KOMPLEKS QULLUQ
KARYESIN PROFILAKTIKASI

411376 
TƏBII PROFILAKTIK DIŞ MƏCUNU 
SIBIR PROPOLISI

Təbii komponentlər, diş ətində 
qanaxmanı və şişkinliyi azaldır, 
ağız boşluğunun selikli qişasının 
sağalmasını, kariyesə qarşı 
profilaktikanı təmin edir.
100 ml 6,3 azn

DIŞLƏRIN HƏSSASLIĞINI 
AZALDIR  
6 yaşlı uşaqlar üçün münasibdir.

411378 
TƏBII PROFILAKTIK DIŞ MƏCUNU 
SIBIR ÇAYTIKANI

Məcunun yüngül əsası, diş minasını 
zədələmədən, hətta ən həssas 
dişləri etibarlı və effektiv şəkildə 
təmizləməyə imkan verir.
100 ml 6,3 azn
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402880
ELBEŞEN | SEHRBAZ
AĞIZ BOŞLUĞU ÜÇÜN SPREY

Bakteriyalardan müdafiə edir, 
boğazda olan qıcıqlanmanı 
sakitləşdirir, narahatlıq hissini aradan 
qaldırır və nəfəsi xoş təravətləndirir!
10 ml 5,4 azn

401915
ELBEŞEN | SEHRBAZ 
BALZAM-FLORASEPTIK

 • Ağız boşluğunu təmizləyir.
 • Bakteriyalardan müdafiə 

edir və ağız boşluğunun təbii 
mikroflorasını dəstəkləyir.

 • Iltihabı aradan qaldırmağa 
kömək edir və damaqları 
qanaxmadan qoruyur.

 • Ağızdan gələn pis qoxunu aradan 
qaldırır.

250 ml 8,2 azn
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HƏRƏKƏT SEVINC 
BƏXŞ EDƏNDƏ!

402579
УЯН НОМО | ELASTIK YAY
BƏDƏN ÜÇÜN TƏBII BALZAM

 • Hərəkətliliyi əhəmiyyətli dərəcədə 
artırır. 

 • Sərinləşdirir və iltihabı aradan 
qaldırmağa kömək edir. 

 • Sürətli və davamlı təsirə malikdir.
100 ml 6,5 azn

402861 
XURDAN | SÜRƏTLI
BƏDƏN ÜÇÜN BALZAM

 • Onurğa sütununun boyun və bel 
hissələrinə anında yardım.

 • Soyuqdəymə zamanı kömək edir 
və sağalma prosesini sürətləndirir. 

 • Durğunluq hallarını aradan qaldırır.
50 ml 7,6 azn

402692
JIVOKOST
XƏNDƏKOTU CÖVHƏRI, QLYUKOZAMIN 
VƏ XONDROITIN ILƏ BALZAM

 • Oynaqlar üçün balzamın klassik 
formulu. 

 • Hərəkətliliyi əhəmiyyətli dərəcədə 
artırır.  

 • Sərinləşdirir və iltihabı aradan 
qaldırmağa kömək edir.

 • Bir neçə nəsil tərəfindən 
təsdiqlənmişdir.

100 ml 6,5 azn
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406331
PAMBIQ VƏ ROMA ÇOBANYASTIĞI 
ƏSASINDA UŞAQLAR ÜÇÜN 
QULLUQ YAĞI
Dünyaya göz açdığı andan körpənizin 
zərif dərisinə qulluq üçün xüsusi olaraq 
yaradılmışdır! Roma çobanyastığı və 
lavanda hidrolatları quruluq hissini 
və qabıqlanmanı aradan qaldırır, 
qıcıqlanmanın və qızartıların meydana 
gəlməsinin qarşısını alır. Pambıq və 
düyü yağı körpənin zərif dərisini 
yüngülləşdir və nəmləndirir.
100 ml 8,9 azn

"VITAMAMA BABY" — GÜCLÜ IMMUNITET VƏ ZƏRIF 
UŞAQ DƏRISINƏ QULLUQ ÜÇÜN MƏHSULLARDIR. BÜTÜN 
VASITƏLƏRIN ƏSASINDA — TƏBII KOMPONENTLƏR 
VƏ YOXLANMIŞ MÜƏLLIF RESEPTURALARI VAR. 
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404240 
ÇOBANYASTIĞI SUYU ƏSASINDA 
UŞAQ KREMI 
Pantenol və öküzgözü tərkibli uşaq 
kremi, uşağın nazik və zərif dərisinə 
qayğı ilə qulluq edir. Çobanyastığı 
suyu və mavi çobanyastığının efir 
yağı, qıcıqlanmanı aradan qaldırır 
və örə, diatez və həşərat dişləməsi 
zamanı vəziyyəti yüngülləşdirir.  
200 ml 12,9 azn

404242
ÇOBANYASTIĞI SUYU ƏSASINDA 
UŞAQLAR ÜÇÜN SABUN-KÖPÜK
Çobanyastığı və şam ağacının 
suyu əsasında zərif sabun-köpük, 
körpənizin həssas dərisini qayğı 
ilə təmizləyərək onu yumşaq və 
nəm saxlayır. Çobanyastığı yağı və 
lavanda quruluğun və qıcıqlanmanın 
yaranması haqda xəbərdarlıq edir. 
Əsl təbiət möcüzələr yaradır!  
250 ml 14,3 azn

404241
ÇOBANYASTIĞI SUYU ƏSASINDA 
ÇIMMƏK ÜÇÜN BALZAM
Təbii balzam qıcıqlanma və 
qızartıların qarşısını alaraq 
körpənizin dərisinə qayğı ilə qulluq 
edir. Həmişəbahar, yatıqanqal və 
dəmrovotu tərləyən nahiyələri 
qurudur, iltihab əleyhinə və 
antiseptik təsir göstərir. Lavanda və 
çobanyastığı efir yağları körpənizin 
sağlam yuxusunu təmin edəcək.  
200 ml 12,6 azn
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500126
QIZIL BALIQ
OMEQA-3 TURŞULARI VƏ VITAMINLƏR

Omeqa-3 qızıl kapsul-balıqlarında olan 
turşular və vitaminlər uşağın inkişafı 
üçün vacibdir. Onlar torlu qişanın 
düzgün formalaşmasını, yaddaşın 
möhkəmləndirilməsini, sinir və ürək-
damar sisteminin tam inkişafını təmin edir. 
Kapsulların orijinal forması tərkibindəkini 
ayarlamağa və qidaya əlavə etməyə imkan 
verir, məhsulu turşumaqdan etibarlı şəkildə 
müdafiə edir.
Tərkib: Omeqa-3 doydurulmamış yağ turşularının 75%-lik etil efir 
konsentratı, kətan yağı, vitamin Е, vitamin A, vitamin D3.

75 q 15,9 azn

"QIZIL BALIQ": 
UŞAQLARINIZ ÜÇÜN 
OMEQA-FAYDA!

TƏMIZ TƏRKIB

DYT etil efirlərinin konsentratı — 
omeqa-3 turşularının tərkibinə 
görə standartlaşdırılmış, 
əczaçılıq keyfiyyətinin xammalı 
(DSM Nutritional).

XOŞAGƏLMƏZ 
QOXUNUN YOXLUĞU

Məhsulun istehsalı zamanı, less 
fish smell balıq qoxusunu azaldan 
texnologiya istifadə olunmuşdur.

RAHAT FORMAT:  
BALIQ-KAPSULLARI

Əgər uşağa bütöv balığı udmaq 
çətindirsə, siz asanlıqla yumşaq jelatin 
kapsulunu açıb və onun tərkibini 
qidayla qarışdıra bilərsiniz.

3+
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500163
VITAMINKA 
11 VITAMINLI DRAJE 

Dadlı təbii draje uşağın sağlam böyüməsi 
və inkişafı üçün 11 əsas vitamini özündə 
birləşdirib. Tərkibi əlavə olaraq yerarmudu və 
itburnu meyvələri ilə zənginləşdirilib – o, təbii 
immunitet stimulyatorudur.
Tərkib: şəkər pudrası, üzlü quru süd, steril yerarmudu, manna yarması, 
şəkər tozu, su, karamelli nişastalı patka, itburnu meyvəsi, vitaminli 
premiks (vitaminlər А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, B12, fol və pantoten  
turşusu, biotin), pıtraq cövhəri, parıldadıcı.

100 q 5,3 azn

500095 
IMMUNITETIN MÖHKƏMLƏNDIRILMƏSI 
ÜÇÜN SIROP
TƏBII BITKI TƏRKIBLI BALZAM

Soyuqdəymə əleyhinə sirop «VitaMama» – 
uşaqların və böyüklərin sağlamlığı üçün zəruri 
olan meyvələrin, giləməyvələrin və müalicəvi 
bitki cövhərlərinin təbii gücüdür. Orqanizmin 
müdafiə gücünün artırılması, tənəffüs 
orqanlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və 
mövsümi infeksiyalardan profilaktika üçün 
ümumi möhkəmləndirici və təbii vitamin 
mənbəyi kimi tövsiyyə olunur. 
Tərkib: albalı şirəsinin konsentratı, fruktoza, su, şəkər, çobanyastığı cövhəri, 
itburnu cövhəri, kəklikotu cövhəri, limon turşusu (turşuluq dərəcəsinin 
tənzimləyicisi), moruq yarpaqlarının cövhəri, bağayarpağı cövhəri.

150 ml 9,4 azn

500120
TOPIVIŞKA
GÜCLÜ IMMUNITET ÜÇÜN

Yerarmudu və pıtraq cövhərləri ilə virus 
infeksiyalarına qarşı profilaktika üçün 
ideal vasitə, 100 qr məhsulda 46 mq inulin 
tərkibinə malikdir. C vitamini ilə birlikdə, 
immunitet sistemini gücləndirir, uşağın faydalı 
mikroflorasının artmasını stimullaşdırır və 
sümük toxumalarında maddələr mübadiləsini 
yaxşılaşdırır. Xoş, kəmşirin dad heç bir uşağı 
laqeyd qoymayacaq! «Topivişka» — körpələriniz 
üçün təbiətdən gələn dad və fayda. 
Tərkib: şəkər tozu, şəkərli sirop (şəkər tozu, patka, su),  quru süd, 
yerarmudu, kakao-tozu, şəkər yarması, pıtraq cövhəri (20% inulin), 
askorbin turşusu, parıldadıcı.

150 q 7,2 azn

3+

3+

3+

406453 
TUTTI-FRUTTI
SAÇLAR ÜÇÜN SPREY

Mürəkkəb suala təbii cavab: yuxudan 
və ya su prosedurlarından sonra quru 
və yaş saçların yüngül daranması. 
Inulin və cökə hidrolatı saçları 
nəmləndirir, onlara hamarlıq, parıltı 
və ipək yumşaqlığı bəxş edir. 
100 ml 8,6 azn
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412254
GREEN-MƏTBƏX ÜÇÜN SABUN
Neytral formulası olan vasitə, mükəmməl şəkildə 
təmizləyir və tamamilə yuyulur, iz saxlamır və 
qoxunu effektiv şəkildə aradan qaldırır. 
 • Tərkibində zəhərli və toksin maddələr yoxdur.
 • Əlləri, qabları, səthləri və ərzaqları yumaq 

üçün uyğundur.
 • Dəri və ətraf mühüt üçün təhlükəsizdir.

400 ml 11,4 azn

MƏTBƏXDƏ VƏ EVDƏ TƏMIZLIK — 
BUNU ETMƏK ÇOX ASANDIR!


