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СИБИРИЙН 
БАЙГАЛИЙН ХҮЧ 
ЧАДАЛ АМЬДРАЛЫГ 
ӨӨРЧИЛЖ 
САЙЖРУУЛНА!
Хорин хоёр жилийн тэртээ бид өмнөө дараахь 
зорилгыг тавьсан: эрүүл мэнд ба гоо сайханд 
зориулсан сибирийн зэрлэг ургамлуудын 
суурьтай  бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох. 
Хронобиологи, эндоэкологи, дасан зохицуулах 
анагаах ухааны салбарууд дахь ирээдүйтэй, 
шинжлэх ухааны төслүүд болон Сибирь нутгийн 
байгалийн баялагийн ачаар бид зорилгоо 
хэрэгжүүлж чадлаа. 

Өнөөдөр «Сибирское здоровье»-г дэлхийн 65 
улс орнуудад мэддэг бөгөөд хайрладаг. Албан 
ёсны борлуулалт Европ, АНУ, Вьетнам, Мексик 
болон ТУХН-ийн улс орнуудад явагдаж байгаа, 
манай бүтээгдэхүүний цувралууд хаана ч эрэлт 
хэрэгцээтэй, учир нь хүн бүр эрүүл байж, аль 
ч насандаа сайхан харагдахыг хүсдэг шүү дээ. 
Бид итгэлтэйгээр хэлж чадна: Сибирийн зүрх 
сэтгэлээс гаралтай гоо сайхан, эрүүл мэндэд 
зориулсан, мөн спортын бүтээгдэхүүнүүдийг 
дэлхий даяархи сая сая хүмүүс хайрладаг! 
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БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
БОЛГОН 
ШИНЖЛЭХ 
УХААНЫ ҮНДЭС 
СУУРЬТАЙ!
Шинжлэх ухааны өөрийн төслүүд бол 
«Сибирское здоровье»-ийн бахархал юм. 
Манай Эрдэм шинжилгээ, шинэчлэлийн төвд 
бид ургамлуудын биологийн идэвхийг, тэдний 
шинж чанаруудыг болон хүний бие махбодид 
үзүүлэх нөлөөг судладаг. Тэргүүний технологиуд, 
шилдэг туршилтууд ба биологийн идэвхит 
иж бүрдлүүдийг хэрэглэх тал дээр асар их 
туршлагатай эрдэм шинжилгээний ажилтнууд 
нь жил болгон шинэ, онцгойд шинэчлэгдсэн 
бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж гаргахад бидэнд 
тусладаг. Залуу эрдэмтдийн ирээдүйтэй төслүүдийг 
практикт нэвтрүүлэн, дотоодын судалгааны 
чадавхийг нээхийн зэрэгцээ бид оросын шинжлэх 
ухааныг дэмждэг.
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2016 онд Новосибирск 
мужид (Бердск хот) 
нээгдсэн манай шинэ 
үйлдвэрлэлийн цогцол-
бор нь 14 000 кв. м 
талбайг эзэлдэг.
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ЧАНАРЫГ 
ТЭРГҮҮНД ТАВИХ
Бид өөрсдийн үйлдвэрлэлтэй тул бүтээгдэхүүний 
боловсруулалтаас эхлээд Компанийн 
Үйлчилгээний төвүүдэд түгээх хүртэлхи 
бүтээгдэхүүнийг бүтээх бүхий л үйл явцыг хянах 
онцгойд боломж бидэнд байдаг.

МАНАЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГУРВАН ГОЛ 
ЗАРЧМУУД:

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ 
Манай үйлдвэрлэлийн шугамууд Өмнөд 
Солонгос, Япон болон Хятадад үйлдвэрлэсэн 
орчин үеийн өндөр технологийн тоног 
төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон. Түүхий эдийг 
нарийн нягт сонгож авдаг, жорын хяналтыг 
байнга хийж, бэлэн болсон бүтээгдэхүүнүүдийг 
шалгадаг явдал бол  «Сибирское здоровье»-ийн 
баталгаатай чанарын үндэс суурь билээ. ISO 
болон GMP гэрчилгээгээр батлагдсан.

ЭКОЛОГИЙН ЦЭВЭР БАЙДАЛ 
Био задардаг материалууд ашигладаг, усны 
мембран цэвэршүүлэгчид суурилуулсан, агаарыг 
шүүх иж бүрдэл тогтолцоо зэрэг нь экологийн 
цэвэр үйлдвэрлэлийн оросын ба олон улсын 
стандартад бүрэн нийцдэг. 

МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИН 
Нарийн мэргэшил, чадвар болон урам зоригтой 
ажиллах баг бол манай үйлдвэрлэлийн бахархал 
юм. Мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрүүд нь 
мэргэжилтнүүдийн туршлага, дадлыг өндөр 
түвшинд дэмжиж, найдвартай, бэлтгэгдсэн 
хүмүүст шинэ хүчин чадлаар идэвхитэй хөгжих 
боломжуудыг олгодог. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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СПОРТ БОЛ 
АМЬДРАЛЫН 
ХЭВ МАЯГ
Бид өдөр болгон зуу зуун шинэ Хэрэглэгчиддээ 
спортын гал дөлийг асааж тэднийг эрүүл 
амьдралын хэв маягт татан оролцуулж байна. Энэ 
ажлаа мэргэжилтнүүдтэй хамт хийхийг эрмэлздэг.

ОЛИМПИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 
2017 оны 9-р сар: Компани ОХУ-ын Олимпийн 
хорооны шинэчлэлийн салбар дахь албан ёсны 
хамтрагч болсон. Бид олимпийн хөдөлгөөний 
зарчмуудыг бүрэн хуваалцаж, өндөр амжилт 
гаргадаг спортыг дэмжихээс гадна мөн 
биеийн тамир, спортын хөдөлгөөнийг бүхэлд 
нь дэмжихэд бэлэн байна.ОХУ-ын Олимпийн 
хороотой хамтдаа бид манай гаригийн одоогийн 
байгаа байдал болон түүний ирээдүйн төлөө 
илүү ихийг хийх боломжтой!

МАНАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЖИНХЭНЭ 
АВАРГУУДАД ЗОРИУЛАГДСАН 
2016 оны 12-р сард бид 2019 онд зохион 
байгуулагдах Дэлхийн оюутан залуучуудын 
XXIX өвлийн уралдаан тэмцээний «Тэжээлийн 
баяжуулсан бүтээгдэхүүнүүд» ангилалын албан 
ёсны ивээн тэтгэгч болсон. Манай бүтээгдэхүүнүүд 
зочид болон оролцогчдыг тэмцээний үед ч тэр, 
бэлтгэл ажиллагааны үед ч дэмжих болно.

СПОРТЫН ДАЛАЙЦТАЙ ДЭМЖЛЭГ 
Бид Siberian Showdown кроссфитийн тэмцээний 
ерөнхий хамтрагч бөгөөд ОХУ болон хөрш 
улс орнуудын Хүнд атлетикийн холбоо, 
Хаданд авирах холбоо, Бодибилдинг ба 
пауэрлифтингийн холбооны спортын бусад 
чиглэлүүдийг идэвхитэй дэмждэг.
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УНИВЕРСАЛ ДАРХЛАА 
СЭРГЭЭГЧ

КОРЕНЬ 
Универсал дархлаа сэргээгч
CoreNRG универсал дархлаа 
сэргээгчийг бүтээхдээ бид 
дэлхийн 40 гаруй улс оронд 
аль хэдийнээ 20 жилийн турш 
амжилттай хэрэглэгдэж буй 
алдарт хоёр бүтээгдэхүүнүүд 
болох эрч хүч үүсгэгч «Адаптовит» 
ба өргөн хүрээний үйлчилгээтэй 
«Корень» бальзамыг нэгтгэлээ! 
Гэвч шинэ бүтээгдэхүүний 
үндсэнд бид Bioeffective цоо шинэ 
технологийг суурилуулсан.

Найрлага: сибирийн жодоо модны эсийн 
концентрат Bioeffective by Prenolica®, ур-
гамлын гаралтай иж бүрдэл CoreNRG (алтан 
гагнуур, боролзгоно, ганга, алтанцэгцүүхэй, 
толгодын бударганын ханд), ургамлын 
хандны иж бүрдэл ENDEMIX™ (элеутерококк, 
хонгорцгоно, байгалийн гүүн хөхийн ханд).

30 мл  500327
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Тархины идэвхийг нэмэгдүүлнэ, дархлааг 
сайжруулж, эсийг шинэчлэнэ.

Биемахбодид эрч хүчийг хуримтлуулна, эсийн 
залуу нас ба эрүүл мэндийг уртасгаж, бодисын 
солилцоог сайжруулна, исэлдэлтийн эсрэг маш 
хүчтэй хамгаалалтыг хангана.  

Бактерийн эсрэг, вирусын эсрэг болон хордлогын 
эсрэг хүчтэй үйлчилгээтэй.

BY PRENOLICA®

ЖОДОО МОДНЫ ШҮҮСНИЙ ЭСИЙН КОНЦЕНТРАТ

БАКТЕРИ БОЛОН ХОРТ БОДИСУУДЫН ЭСРЭГ 
ХҮЧИРХЭГ ХОЛИМОГ

УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ИЖ БҮРДЭЛ

ЭСИЙН ЗАЛУУ НАС БА ЭРҮҮЛ МЭНД

ДАСАН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЭНДЕМИК УРГАМЛУУДЫН ИЖ БҮРДЭЛ

НАЙРЛАГЫН 
ИДЭВХИТЭЙ 
ЭЛЕМЕНТҮҮД:
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ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК СЕЛЕНТЭЙ
Селен бол байгалийн гоо сайхны эрдэс 
Аминдэмийн ба ургамлын гаралтай исэлдэлтийн эсрэг бодисуудтай 
хослосон селений органик нэгдлүүд нь зүрх-судасны тогтолцоо, 
тархи, элэг ба бусад эрхтнийг молекулын түвшинд био-хамгаалах ба 
био-нөхөн төлжүүлэх үр дүнтэй.

Найрлага: сармис, ацерола, нохойн хошуу болон байгалийн 
гүүн хөхийн ханд, Е аминдэм, Lalmin Se 2000™ (селено-
метионин хэлбэртэй селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), лавитол (дигидрокверцитин).

60 капсул 
500031

ТРИМЕГАВИТАЛ. ЕРДИЙН БЕТА-КАРОТИН БА ЧАЦАРГАНА
Исэлдэлтийн эсрэг ердийн хамгаалалт
Чацарганы бета-каротин бол 100% исэлдэлтийн эсрэг ердийн бодис 
бөгөөд гэрлээс хамгаалах үйлдлийг гүйцэтгэж, А аминдэмийн 
аюулгүй ба амархан шингэдэг эх үүсвэр юм. Чацарганы бета-
каротин нь Е аминдэмтэй хослон ходоод болон гэдсэнд үрэвсэл 
үүсэх үйл явцаас урьдчилан сэргийлнэ, мөн арьсыг хамгаалж залуу, 
уян хатан байлгана.

Найрлага: чацарганын тос, токоферолуудын хольц (ердийн 
Е аминдэм), CaroCare™ байгалийн гаралтай бета-каротин.

30 капсул 
500060

КОРЕНЬ 
Универсал дархлаа сэргээгч
CoreNRG универсал дархлаа сэргээгчийг бүтээхдээ бид дэлхийн 
40 гаруй улс оронд аль хэдийнээ 20 жилийн турш амжилттай 
хэрэглэгдэж буй алдарт хоёр бүтээгдэхүүнүүд болох эрч хүч үүсгэгч 
«Адаптовит» ба өргөн хүрээний үйлчилгээтэй «Корень» бальзамыг 
нэгтгэлээ! Гэвч шинэ бүтээгдэхүүний үндсэнд бид Bioeffective цоо 
шинэ технологийг суурилуулсан.

Найрлага: сибирийн жодоо модны эсийн концентрат 
Bioeffective by Prenolica®, ургамлын гаралтай иж 
бүрдэл CoreNRG (алтан гагнуур, боролзгоно, ганга, 
алтанцэгцүүхэй, толгодын бударганын ханд), ургамлын 
хандны иж бүрдэл ENDEMIX™ (элеутерококк, хонгорцгоно, 
байгалийн гүүн хөхийн ханд).

30 мл 
500327
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ЭРЧ ХҮЧ БА ТОНУС

ЭРЧ ХҮЧТЭЙ,  
ЗАЛУУ БАЙХ ӨӨРИЙН  
ШИЙДЛЭЭ ОЛООРОЙ! 
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ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
Эсийн цэвэрлэгээний цогц тогтолцоо
Орчин үеийн амьдралын хэмнэлд биемахбодийг байнга цэвэрлэх 
шаардлагатай. «Истоки Чистоты» гурвалсан бүтээгдэхүүн нь харилцан 
шүтэлцээ бүхий гурван бэлдмэлээс тогтох ба биемахбодийн дотоод 
орчныг цэвэрлэх үндсэн гурван үйлдлийг үзүүлнэ. Үүнд:
400753
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АРИУСАЛ

ТОМЪЕО 1 
Эс хоорондох орчны  
цэвэрлэгээ 
Ургамлын хандууд нь гэдэс-
ний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг 
нэмэгдүүлж, гэдэсний бичил 
орчныг хэвийн болгосноор 
хорт бодисуудыг хурдан га-  
дагшлуулж, гэдсэнд хорт  
хаягдлууд үүсэхийг багасгана.

Найрлага: анисны навч, бэриш өвс, ал-
танцэгцүүхэйн өвс, хошоонгорын өвс, 
шимэрсийн үндэс, сөд өвсний үндэс, 
даливсын үндэс, марал цэцэг, зэдгэлж 
өвс, үхрийн нүдний навч, чихэр өвсний 
үндэс, тарнын өвс, баавгайн чихний 
навч, шивлээ өвс, ганга өвс, ногоон 
цайны ханд, эхинацеин ханд.

60 капсул

ТОМЪЕО 2 
Эсийн дотоод орчны 
цэвэрлэгээ
Бүтээгдэхүүнд агуулагдах 
биологийн идэвхит боди-
сууд нь хорт бодисуудын 
химийн бүтцийг задалдаг 
ферментүүдийн идэвхийг 
дэмжинэ. 

Найрлага: тоонолжин цэцгийн 
ханд, силимарин, ногоон цайны 
ханд, даливсын үндэс, мөнхцэцэг, 
боролзгоны ханд.

60 капсул

ТОМЪЕО 3 
Эсийн исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалт 
Исэлдэлтийн эсрэг хамгаа- 
лалт нь эс бүрийн гадуур 
хаалт үүсгэж, чөлөөт ради-
калуудыг саармагжуулснаар 
эсийн бүрхүүлийн дотоод 
болон гадаад хамгаалалтыг 
хангана.

Найрлага: С, Е, А аминдэм, бе-
та-каротин, цайр, зэс, селен, ганга 
өвс, нохойн хошууны үр, бэрсүүт 
жүржний ясны ханд, усан үзэмний 
ясны ханд, ногоон цайны ханд, 
марганцын аспарагинат. 

60 капсул
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ЛИМФОСАН
Ашигт коктейлийн төгс суурь билээ!
 • Байгалийн гаралтай фито шүүгчид:
 • Гэдсийг зөөлөн цэвэрлэнэ.
 • Хорт бодисуудыг холбож гадагшлуулна.
 • Гэдэсний бичил орчинд зориулагдсан эслэг болон инулины эх үүсвэр 

болдог. 
 • Хаягласан үйлчилгээтэй хандаар баялаг.

1
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ЛИМФОСАН Э
Гэдэсний фитошүүгч
Алимны пектин ба ногоон 
цайны ханд нь гэдсийг 
цэвэрлэнэ. Марал цэцэг, 
хадаасгана, ганга нь шимэгч 
эсэргүүцэх зөөлөн үйлчил-
гээ үзүүлнэ. Заруул цэцэг 
нь цөсний ялгаралтыг дэм-
жиж, үрэвслийг арилгана.

2

Найрлага: хадаасгана, марал 
цэцэг, энэтхэг хуайсны давирхай 
(гуар), ганга, пектиний концентрат 
(хөлдөөх аргаар хатаасан алимны 
нунтаг), топинамбур, таван салааны 
үрийн бүрхүүл, заруул цэцгийн 
ханд, ногоон цайны ханд.

90 гр 500209

ЛИМФОСАН АРТРО
Үе мөчний фито шүүгч
Пектин нь биемахбодийг 
цэвэрлэнэ, харин байгалийн 
гаралтай коллагены гидро-
лизат нь үений мөгөөрсийг 
нөхөн төлжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. Инулин нь гэдэс-
ний бичил орчинг хэвийн 
болгож, цагаан бургас нь 
үе мөчний үрэвслийн эсрэг 
үйлчилгээтэй. 

3

Найрлага: нохойн хошууны нунтаг, 
коллагены гидролизат Peptan™, 
топинамбур, пектиний концентрат 
(хөлдөөх аргаар хатаасан алимны 
нунтаг), энэтхэг хуайсны давирхай 
(гуар), цагаан бургасны ханд.

90 гр 500194

СУУРЬ ЛИМФОСАН
Үндсэн цэвэрлэгээний 
фито шүүгч
Пектиний концентрат нь 
гэдэсний үндсэн цэвэрлэ-
гээг хангана, боролзгоно 
болон ногоон цай нь зөөлөн 
туулгах үйлчилгээтэй. 
Инулин нь гэдэсний бичил 
орчинг хэвийн болгож, эхи-
нацея болон нохойн хошуу 
нь дархлааг бэхжүүлнэ.

1

Найрлага: нохойн хошууны нунтаг, 
энэтхэг хуайсны давирхай (гуар), 
топинамбур, пектиний концентрат 
(хөлдөөх аргаар хатаасан 
алимны нунтаг), таван салааны 
үрийн хальс, алтейн үндэсний 
нунтаг, даливсын үндэсний ханд, 
шивлээний ханд, эхинацейн ханд, 
алтантовчийн ханд, боролзгонын 
ханд, ногоон цайны ханд.

90 гр 500193

АРИУСАЛ
2

3
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ТРИГЕЛЬМ®

Шимэгчийн эсрэг гурван үет хөтөлбөр
 • Асуудлыг иж бүрдлээр нь шийднэ.
 • Байгалийн гаралтай ургамлын найрлага.
 • «Сибирское здоровье»-ийн Эрдэм шинжилгээ, шинэчлэлийн төвийн 

эрдэмтдийн боловсруулсан тусгай схемээр хэрэглэнэ. 

500016
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АРИУСАЛ

ТОМЪЕО 1: ПАРАЛАКС
Гэдэс ба цөс дамжуулах 
сувгийн цэвэрлэгээ 
Ургамлын иж бүрдэл нь 
гэдэс болон цөс дамжуулах 
сувгийг үр дүнтэй 
цэвэрлэнэ.

Найрлага: марал цэцэг, ногоон 
цайны ханд, хөмүүлийн ханд, улиас 
модны холтосын ханд.

30 капсул

ТОМЪЕО 2: ФИТОПАР
Шимэгчдийн эсрэг 
цохилт
Байгалийн гаралтай 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
нь гэдэс болон цөс 
дамжуулах сувгаас 
шимэгчдийг хоргүйжүүлж 
гадагшлуулна.

Найрлага: марал цэцэг, ногоон 
цайны ханд, хөмүүлийн ханд, улиас 
модны холтосын ханд.

60 капсул

ТОМЪЕО 3 : ЭНТЕРОВИТ
Нөхөн сэргээж 
бэхжүүлнэ
Байгалийн гаралтай зөгийн 
бал, башир цэцэг болон 
сибирийн ургамлуудын 
ханд нь гэдэсний бичил 
орчинг хэвийн байлгаж, 
үлдэгдэл шимэгчдийг 
гадагшлуулна.

Найрлага: байгалийн гаралтай зө-
гийн бал, анхилуун башир цэцгийн 
нунтаг, бүрэлгэнийн нухаш, цагаан 
гаа, бергамотын тос.

200 гр
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КУРИЛ САЙ 
(БОРОЛЗГОНОТОЙ ЦАЙ) 
Ходоодны фито цай 
Таван салаа, нохойн 
хошуу болон алтантовч 
нь зөөлөн туулгах, цөс 
хөөх ба үрэвслийн эсрэг 
үйлчилгээтэй. Боролзгонын 
нахиа нь гэдэсний 
бичил орчныг хэвийн 
болгох, зөөлөн цэвэрлэх 
үйлчилгээтэй тул энэ фито 
цайг биеийн жин хасах 
зорилгоор хэрэглэж болно.

Найрлага: боролзгоно, алтантовч 
цэцэг, нохойн хошуу, таван салааны 
навч, бэриш.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500022

СЭБЭР НУУР 
(ЦЭВЭР НУУР) 
Цэвэрлэгээний фито цай 
Ногоон цайны хандтай тул 
фито цай нь зөөлөн туулгах 
үйлчилгээтэй. Боролзгоно 
нь гэдэсний бичил орчныг 
хэвийн болгох ба үхрийн 
нүдний навч, хошоонгорын 
өвс нь шээс хөөх, хөлс 
гаргах, даливсын үндэс 
нь цөс хөөх зөөлөн 
үйлчилгээтэй. .

Найрлага: ногоон цайны навч, 
халгайн навч, даливсын үндэс, 
үхрийн нүдний навч, алтантовч 
цэцэг, боролзгоно, хошоонгор.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500024

САГААН ХАРААСГАЙ 
(ЦАГААН ХАРААЦАЙ) 
Эмэгтэйчүүдийн фито цай 
Хулганасүүл, хошоонгор, 
царгас бол байгалийн 
гаралтай фитоэстрогены 
баялаг эх үүсвэрүүд бөгөөд 
эмэгтэйчүүдийн бэлгийн 
дааврыг тэнцвэржүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлдэг. Хахуун 
өвс болон нимбэр нь 
зөөлөн тайвшруулна, 
алтанцэгцүүхэйн өвс ба 
хулганасүүл нь бактери 
эсэргүүцэх шинж чанартай 
тул эмэгтэйчүүдийг бэлгийн 
үрэвслээс сэргийлнэ..

Найрлага: хотой, царгас, эмт 
нимбэр, батрашийн навч, мүгваа 
цэцэгний навч, алтанцэгцүүхэй, 
хахуун, хошоонгор.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500023
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БЭЛЭН АМИН  
(ХӨНГӨН АМЬСГАЛ) 
Уушигны фитоцай
Фитоцайны бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь ханиад хүрсэн үед 
биеийн байдлыг сайжруулж, 
амьсгалын замын үрэвсэлийг 
арилгана. Далдуу модны 
цэцэг нь цэрийг ховхлож, 
алтантовч нь биемахбодийн 
нөхөн сэргээлтийг хурдасгана, 
харин батраш нь хөлс хөөх 
үйлчилгээтэй.

Найрлага: далдуу модны навч, алтан-
товч цэцэг, батраш, алимны хэлтэрхий.

25 ширхэг шүүгч ууттай 
500127

АМИНАЙ ЭМ  
(АМИН ЭМ) 
Элэгний фито цай 
Алтанцэгцүүхэй нь нохойн 
хошуу, багваахай цэцгийн 
үндэстэй хослон элэгний эсийг 
хамгаална. Эрдэнэшишийн 
сахал, марал цэцэг болон 
тарнын өвс нь цөс зөөлөн хөөх 
үйлчилгээ үзүүлж, цөсний 
найрлагыг хэвийн болгоно.

Найрлага: эрдэнэшишийн сахал, марал 
цэцэг, алтанцэгцүүхэйн өвс, батрашийн 
навч, алтантовч, нохойн хошууны үр, 
тарнын өвс.

30 ширхэг шүүгч ууттай  
500021 
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ШЭДИТЭ НОЙР  
(ШИДЭТ НОЙР) 
Тайвшруулах фито цай 
Энэ фито цайнд орсон 
ургамлууд нь нойрны үе 
шат бүхэнд (зүүрмэглэх, 
гүн нойрсолт, өнгөц 
нойрсолт) дэс дараалан 
нөлөөлнө. Хахуун, нимбэр 
болон батраш нь зөөлөн 
тайвшруулж, биемахбодийн 
мэдрэлийн ба зүрх-судасны 
тогтолцоонд сайнаар 
нөлөөлнө. .

Найрлага: бамбайн үндэс, 
хотой, хахуун, алтантовч цэцэг, 
алтанцэгцүүхэй, батрашийн навч, 
эмт нимбэр.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500028

УЯН НОМО 
(УЯН НУМ)  
Үе мөчний фито цай 
Анисны навч, үхрийн нүд-
ний навч, багваахай цэц-
гийн үндэс, нугын шивлээ-
ний үндэс нь үе мөчний ус, 
эрдсийн солилцоог хэвийн 
болгоход нөлөөлнө. Нохойн 
хошууны болон анисны 
навч нь С аминдэм ба био-
флавоноидуудын эх үүсвэр 
бөгөөд үе мөчний бат 
бэх чанарыг нэмэгдүүлэн 
элэгдлээс хамгаална.

Найрлага: үхрийн нүдний навч, 
нохойн хошууны навч,  зэдгэлж 
өвс, чихэр өвсний үндэс, шивлээ 
өвс, анисны навч, туулайн тагнай, 
каркаде.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500025

ШАНГА ЗУРХЭН 
(ЧАНГА ЗҮРХ) 
Зүрхний фито цай 
Долоогоно, хотой, жавхаа 
өвс нь зүрхний агшилтын 
хүчийг нэмэгдүүлж, 
холестерины хэмжээг 
бууруулна. Долоогоно 
болон нимбэрийн хослол 
нь хэмнэл алдалтын эсрэг 
үйлчилгээтэй, харин хотой 
ба нимбэр нь зөөлөн 
тайвшруулна.

Найрлага: долоогоно, жавхаа өвс, 
хотой өвс, тарнын өвс, нимбэр, 
үхрийн нүд.

30 ширхэг шүүгч ууттай  
500027
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ХУБАД САЙ 
(СУВДАН ЦАЙ) 
Чихрийн шижингийн 
фито цай 
Шошны хальс, хулганасүүл 
болон хусны агил нь цусан 
дахь чихрийн хэмжээг буу-
руулна. Элеутерококкийн 
үндэс болон царгас өвс нь 
нүүрс-усны солилцоог идэв- 
хижүүлнэ. Нэрсний навч нь 
инсулины идэвхижилтыг 
нөхөн сэргээнэ, даливсын 
үндэс нь нүүрс-усны солил-
цооны хорт хаягдлаас бие-
махбодийг цэвэрлэнэ.

Найрлага: хотой, царгас, эмт 
нимбэр, батрашийн навч, мүгваа 
цэцэгний навч, алтанцэгцүүхэй, 
хахуун, хошоонгор.

30 ширхэг шүүгч ууттай 
500026

БОРОЛЗГОНОТОЙ 
СAMELLIA SIBIRICA
Хоол боловсруулалтыг 
хэвийн болгоно
Алтайн уулнаас түүсэн 
боролзгоно хэмээх цэцэг нь 
эрүүл мэндэд ашиг тустайн 
дээр зөөлөн тансаг амттай. 
Премиум ангилалын энэхүү 
цайнд орсон ургамлын 
сонгомол хольц нь зүрх-
судасны тогтолцоог 
бэхжүүлж, дархлааг 
сайжруулахын хамт ходоод 
гэдэсний үйл ажиллагааг 
хэвийн болгодог идэвхит 
бодисуудыг таны 
организмд бэлэглэнэ. 

Найрлага: ногоон цай, боролзгоно, 
долоогоно, гоньд, башир цэцгийн 
нахиа.

15 ширхэг гурвалжин ууттай 
400934

АЛТАН ГАГНУУРТАЙ 
СAMELLIA SIBIRICA
Тамиржуулах цай 
Алтайн уулнаас түүсэн 
алтан гагнуур нь сибирийн 
байгалийн бүх увидасыг 
өөртөө шингээсэн ургамал 
юм. Премиум ангилалын 
тансаг үнэртэй цай нь 
алдагдсан тамирыг сэргээж, 
эрүүл мэндийг тэтгэнэ. 
Сибирийн алтан гагнуур нь 
тамиржуулах нөлөө үзүүлж, 
башир цэцэг, ногоон 
жүржийн анхилуун амт 
нь дулаацуулж, хүч тамир 
бэлэглэж, сэтгэл санааг 
сэргээн шинэчлэнэ.

Найрлага: хар цай, жүржийн хальс, 
алтан гагнуурын үндэс, нимбэгэнэ, 
башир цэцэг.

15 ширхэг гурвалжин ууттай 
500018

СAMELLIA SIBIRICA 
ЦАГААН ДАЛЬТАЙ
Байгалийн хүч чадал 
ба тонус 
«Амьдралыг уртасгагч» 
хэмээх Байгаль нуур 
орчмын өндөр ууланд 
ургадаг онцгой ургамал 
болох цагаан даль нь 
сэргээж, хүч чадлыг 
нэмэгдүүлнэ. Ургамлын 
амтны гайхалтай тансаг 
зохицол нь алимны болон 
гүзээлзгэний хэлтэрхийтэй 
хослон жимсний таатай 
үнэрийг бүрдүүлнэ.

Найрлага: боролзгоно, хатаасан 
алим, нимбэр, хумсан цэцэг, 
гүзээлзгэний навч, ганга, хахуун өвс, 
цагаан даль.

15 ширхэг гурвалжин ууттай 
500114
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СИБИРИЙН УРГАМЛЫН ЕРТӨНЦ

БОРОЛЗГОНО 
Pentaphylloides fruticosa
Энэхүү алдартай ургамлыг Курилын арлуудаас далайчид олсон 
ба энгийн цайны оронд хандлан уудаг байжээ. Өнөө хүртэл 
нутгийн ард түмэн боролзгоныг хоол боловсруулахад асуудал 
үүсэхэд ашигладаг.

БҮРЭЛГЭНЭ
Viburnum opulus 
Бүрэлгэний жимс маш гашуун учир энэхүү ургамал ургадаг 
ихэнхи улс орнуудын оршин суугчид түүнийг хүнсэндээ 
хэрэглэддэггүй. Харин Сибирьт түүнийг уламжлалт боовны 
хачир болгон ашигладаг.

АЛИРС
Vaccinium vitisidaea
Энэхүү жимстэй жижигхэн бут нь сибирийн өвлийн турш 
өөрийн навчаа амьдаар нь хадгалдаг. Цасаар хучигдан 
тэрээр -50 °C хэм хүртэл тэсвэрлэх чадвартай.

ЗЭДГЭЛЖ
Comarum palustre
Намар болгон анхны хүйтрэлтийн дараа Сибирийн оршин 
суугчид намаг руу явж цангис жимс түүдэг. Мөстэй усанд 
зогссоноор тэд үе мөчөө ноцтойгоор гэмтээдэг байжээ. 
Одоо хүртэл ашиглаж байгаа энэхүү эмгэгийг эмчлэх эртний 
бэлдмэл бол намгийн даруухан ургамал болох алтайн 
зэдгэлж юм.

ШИВЛЭЭ 
Equisetum arvense
Хамгийн тэсвэртэй ургамлуудын нэг билээ. 10% хүртэл 
байгалийн цахиурыг агуулдаг ба тэрээр ургамлын дотоод 
тулгуур бүрдэхэд оролцдог. 

ЭМИЙН СӨД ӨВС
Sanguisorba officinale
Улаан конустай энэхүү өндөр ургамал нь сибирийн нуга 
талд өвөрмөц гоёл мэт харагддаг. Гайхалтай тод өнгөтэй 
учир нутгийн ард түүнийг «цус уудаг» сөд өвс хэмээн 
нэрлэжээ.
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Манай бүтээгдэхүүнд ашиглагддаг байгалийн гаралтай 
сибирийн ургамлууд, мөөг, халуун ногоо болон жимс

СИБИРИЙН ХАХУУН 
Origanum vulgare
Хахуун эсвэл орегано нь Европ болон АНУ-д маш их алдартай, 
сибирчүүдээс ялгаатай нь түүнийг хоол амтлагчийн хувьд их 
хэрэглэдэг. Сибирийн хахууны гол давуу тал нь исэлдэлтийн 
эсрэг гайхалтай өндөр идэвхижилтэд оршдог.

БАЙГАЛИЙН ГҮҮН ХӨХ
Scutellaria baikalensis
Энэ ургамлыг эрт дээр үеэс хятадын анагаах ухаанд 
хэрэглэж ирсэн. Гүүн хөх нь маш олон төрлийн анагаах шинж 
чанартай тул түүнийг барууны эмч нар ч өндрөөр үнэлдэг.

СИБИРИЙН ШИМЭРС 
Hedysarum sibiricum
Өмнөд Сибирийн ууланд ургадаг уламжлалт ургамал. 
Сибирийн анчид урт хугацааны хүнд хэцүү аялалын үед 
биеийн тэсвэр тэвчээрээ дэмжихийн тулд түүнийг хэрэглэж 
байжээ.

ЭНГИЙН МАРАЛ ЦЭЦЭГ
Tanacetum vulgare
Гаднах төрхөөрөө үнэт гоёлыг санагдуулам дэлхийн 
хамгийн гоёмсог эмийн ургамлуудын нэг билээ. Элэгийг 
төрөл бүрийн стрессээс хамгаалдаг тул Сибирьт марал 
цэцгийг эрт дээр үеэс мэддэг байжээ.

СИБИРИЙН САРНАЙ 
(СИБИРИЙН НОХОЙН ХОШУУ)
Rosa dahurica
Сибирийн нохойн хошуу эсвэл сибирийн сарнайг өвөрмөц, 
хоорондоо гоёмсогоор хослох бараг хар өнгийн мөчир болон 
улаан хар жимсээр нь ялгах боломжтой.

СИБИРИЙН ГАНГА 
Thymus serpyllum
Энгийн гангаас ялгаатай нь нам ургадаг сибирийн ганга нь 
уулын байц хаднаас зүүгдэн ургаж, сибирийн хүйтэн ууланд 
ховор тааралдах хорхой шавьжны анхаарлыг татах олон 
тооны цэцэгтэй байдаг.
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СИНХРОВИТАЛ III
Зүрхний хронобиологийн хамгаалалт 
Бета-глюкан, липоевын хүчил, селен болон ликопиний эх 
үүсвэр, витексиний нэмэлт эх үүсвэр. Бүтээгдэхүүнд хамгийн 
шинэлэг биологийн идэвхит бүрэлдэхүүн хэсгүүд агуулагдсан 
ба холестерины түвшин болон артерийн даралтыг бууруулахад 
нөлөөлж, тромбоз үүсэхээс сэргийлнэ.

Оройны иж бүрдэл: долоогоны навч, цэцэгний ханд, 
Lalmin Se 2000™ (селенометионин хэлбэртэй селен агуул-
сан идэвхигүй эсгэгч Saccharomyces cerevisiae), ликопин. 

100 капсул 
500072

ШАНГА ЗУРХЭН (ЧАНГА ЗҮРХ) 
Зүрхний фито цай 
Долоогоно, хотой, жавхаа өвс нь зүрхний агшилтын хүчийг 
нэмэгдүүлж, холестерины хэмжээг бууруулна. Долоогоно болон 
нимбэрийн хослол нь хэмнэл алдалтын эсрэг үйлчилгээтэй, харин 
хотой ба нимбэр нь зөөлөн тайвшруулна.

Найрлага: долоогоно, жавхаа өвс, хотой өвс, тарнын өвс, 
нимбэр, үхрийн нүд.

30 ширхэг 
шүүгч ууттай 
500027

TРИМЕГАВИТАЛ. ЛИКОПИН БА ОМЕГА-3 
Судасны хатуурлаас сэргийлнэ
Холестерины байгалийн нөөшлөгч болох ликопин ба судасны 
хатуурлаас хамгаалах омега-3 хүчлийн өдөр тутмын эх үүсвэр. 

Найрлага: далайн загасны MEG-3TM тосноос гаралтай 
омега-3 тосны хүчлүүдийн дээд зэргийн цэвэр иж 
бүрдэл, байгалийн гаралтай ликопин RedivivoTM.

30 капсул  
5FP183

АЛТАН БАЛЬЗАМ
Мэдрэл хамгаалах
Алтны ионы бүтэцтэй прополисийг үндэслэсэн бүтээгдэхүүн. 
Түвдийн анагаах ухаанд алтыг мэдрэлийн эсүүдийн эрч хүчийг 
тогтворжуулах эмчилгээний чанартай металл гэж үздэг. Цусны 
эргэлтийг сайжруулж, судасны хатуурал үүсэхээс сэргийлдэг 
алтайн ургамлууд прополисийн үйлчилгээг хүчирхжүүлдэг.

Найрлага: газрын гүний ус, уулын зөгийн бал, ионжуул-
сан прополис, башигана, хусны агил, тагийн шимэрс, 
мөгөөрсхэй хонгорцгоно, хумсан цэцэг, хошоонгор, зангуу, 
хунчир, долоогоны жимс.

100 мл  
400241 
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ЗҮРХНИЙ ЗӨӨЛӨН АРЧИЛГАА

ЗҮРХ БОЛОН ЦУСНЫ СУДСЫГ 
ДЭМЖИХ ӨӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

БҮРДҮҮЛЭЭРЭЙ.

25



ТРИМЕГАВИТАЛ

ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ЛЮТЕИН БА 
ЗЕАКСАНТИН. 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
Гэрлийн цацрагийн 
үйлчилгээнээс нүдийг 
ердийнөөр хамгаална
Байгалийн гаралтай гэрэл 
шүүгч будагч бодисуудын 
өндөр концентрат нь 
аюултай цацрагийг 
саатуулж, нүдний харааг 
аль болох удаан хамгаална. 
Энэ нь нас ахих тусам 
эрчимтэй мууддаг нүдний 
торлогийн эсийг хамгаалдаг 
гэрэл шүүгч будагч бодисын 
хэмжээг багасгахгүй байх 
боломж олгоно.

Найрлага: чацарганы тос, FloraGlo® 
байгалийн гаралтай лютеин, 
OptiSharp® байгалийн гаралтай 
зеаксантин, Е аминдэм. 

30 капсул 500102

ТРИМЕГАВИТАЛ. ДГХ 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 
Тархины идэвхитэй үйл 
ажиллагаа ба хурц хараа
Биемахбодийн ДГХ-ийн 
тоо хэмжээнээс тархи, 
торлог бүрхүүлийн харааны 
эсүүд болон эр бэлгийн 
эсүүдийн үйл ажиллагаа 
шууд хамаарна. Энэхүү 
бүтээгдэхүүн нь ижил 
төрлийн бүтээгдэхүүнтэй 
харьцуулахад цэвэр 
байгалийн гаралтай буюу 
далайн гүний замагнаас 
гаргаж авсан цэвэр 
докозагексаены хүчлийн 
концентратыг хамгийн 
ихээр агуулна.

Найрлага: далайн гүний замагнаас 
гаргаж авсан докозагексаены 
хүчлийн концентрат Life’s DHA™. 

30 капсул 500061

ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ЕРДИЙН БЕТА-КАРОТИН 
БА ЧАЦАРГАНА
Исэлдэлтийн эсрэг 
ердийн хамгаалалт
Чацарганы бета-каротин 
бол 100% исэлдэлтийн 
эсрэг ердийн бодис бөгөөд 
гэрлээс хамгаалах үйлдлийг 
гүйцэтгэж, А аминдэмийн 
аюулгүй ба амархан 
шингэдэг эх үүсвэр юм. 
Чацарганы бета-каротин 
нь Е аминдэмтэй хослон 
ходоод болон гэдсэнд 
үрэвсэл үүсэх үйл явцаас 
урьдчилан сэргийлнэ, мөн 
арьсыг хамгаалж залуу, уян 
хатан байлгана.

Найрлага: чацарганын тос, 
токоферолуудын хольц (ердийн 
Е аминдэм), CaroCare™ байгалийн 
гаралтай бета-каротин.

30 капсул 500060
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ТРИМЕГАВИТАЛ. 
БОРАГО БА АМАРАНТ 
Харшлын урвалын 
урьдчилан сэргийлэлт
Биемахбодь бие даан бо-
ловсруулах боломжгүй гам-
ма-линоленовын хүчлүү-
дийн (ГЛХ) эх үүсвэр. ГЛХ 
нь үрэвсэл болон харшлын 
эсрэг үйлчилгээтэй проста-
гландин E1 даавар төст бо-
дисыг бий болгодог анхдагч 
бодис юм. Иж бүрдлийг D 
болон Е аминдэмүүдээр 
нэмэлтээр баяжуулсан.

Найрлага: ноцоргоны (бораго) тос, 
амарантын тос, Е аминдэм, D3 
аминдэм.

30 капсул 500049

ТРИМЕГАВИТАЛ. 
СИБИРИЙН МААЛИНГА 
БА ОМЕГА-3
Зүрх, судасны 
хамгаалалт 
Загасны тосны концентрат 
болон сибирийн 
маалингийн үрд 70% гаруй 
омега-3 хүчлүүд (ЭПК ба 
ДГК) агуулагддаг, тэд зүрх 
хамгаалах, тромб үүсэхийн 
эсрэг болон судас тэлэх маш 
хүчтэй үр дүн үзүүлдэг.

Найрлага: омега-3 поли-ханаагүй 
тосны хүчлүүдийн 75%-ийн этилийн 
эфирын концентрат, маалингын 
тос, Е аминдэм.

30 капсул 500062

TРИМЕГАВИТАЛ. 
ЛИКОПИН БА ОМЕГА-3 
Судасны хатуурлаас 
сэргийлнэ
Омега-3 хүчлүүд ба 
ликопины («муу» 
холестерины байгалийн 
нөөшлөгч) эх үүсвэр. Цусны 
урсгалыг нэмэгдүүлж, 
цусны судсыг өргөсгөнө, 
судсыг дотроос нь 
толийлгосноор холестерин 
хуримтлагдах ба судасны 
хатуурал үүсэхээс 
мэдэгдэхүйц сэргийлнэ. 

Найрлага: далайн загасны MEG-3TM 
тосноос гаралтай омега-3 тосны 
хүчлүүдийн дээд зэргийн цэвэр 
иж бүрдэл, байгалийн гаралтай 
ликопин RedivivoTM.

30 капсул 5FP183

ШИНЭ БАРАА!
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СИБИРИЙН 
ПРОПОЛИС
Ионоор баяжуулсан 
бальзамуудын 
цуврал

3
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АЛТАН БАЛЬЗАМ
Мэдрэл хамгаалах
Алтны ионы бүтэцтэй прополисийг 
үндэслэсэн бүтээгдэхүүн. 
Түвдийн анагаах ухаанд алтыг 
мэдрэлийн эсүүдийн эрч хүчийг 
тогтворжуулах эмчилгээний 
чанартай металл гэж үздэг. Цусны 
эргэлтийг сайжруулж, судасны 
хатуурал үүсэхээс сэргийлдэг 
алтайн ургамлууд прополисийн 
үйлчилгээг хүчирхжүүлдэг.

2

Найрлага: газрын гүний ус, уулын зөгийн 
бал, ионжуулсан прополис, башигана, хусны 
агил, тагийн шимэрс, мөгөөрсхэй хонгорцго-
но, хумсан цэцэг, хошоонгор, зангуу, хунчир, 
долоогоны жимс.

100 мл 400241 

ГАРТААМТАЙ БАЛЬЗАМ
Гэдэсний ашигт бактерийг 
сэргээнэ
Лактулоз хэмээх полисахаридыг 
их хэмжээгээр агуулдаг, мөн 
сибирийн эмийн ургамлууд болон 
гэдэсний хэвийн бичил орчин 
өсөхөд идэвхитэй нөлөөлж, хорт 
бичил орчинг дарангуйлдаг 
цахиурыг агуулдаг тул бальзам нь 
гэдэсний хэвийн үйл ажиллагааг 
хангаж, өтгөн хаталтаас 
сэргийлнэ.

4

Найрлага: лактулозын сироп (100 мл 
бальзамд 60 мг-аас багагүй лактулоз 
агуулна), прополис, балжингармын ханд, 
хулганасүүлийн ханд, боролзгоны ханд.

95 мл 500052 

МӨНГӨН БАЛЬЗАМ
Дархлааны
Бальзам нь мөнгөний ионы бүтэц-
тэй прополис дээр үндэслэгдсэн. 
Мелонеллийн ханд болон сиби-
рийн зэрлэг ургамлууд нь дарх- 
лааны бүх хэсгүүдийг бэхжүүлж, 
исэлдэлтийн эсрэг үйлчилгээ 
үзүүлэн халдвараас хамгаална. 
Мөнгөний бактери эсэргүүцэх 
шинж чанар нь уросептик ургам-
луудтай хамтран шээс ялгаруулах 
замын эрхтнүүдийн хэвийн байд-
лыг дэмжинэ.

1

Найрлага: булгийн ус, уулын зөгийн бал, 
ионжуулсан прополис, мелонеллын ханд, 
эхинацея өвс, хумсан цэцэг, боролзгоно, 
нохойн хошуу, ганга, анис, шимэрсийн үндэс, 
чацаргана, инжбуурлын үндэс, үхрийн 
нүдний навч, хушны шилмүүс, балчирганын 
үндэс, нугын шимтэглээ.

100 мл 400243

НОГООЛИНТОЙ БАЛЬЗАМ
Эмэгтэйчүүдийн
Бүтээгдэхүүнийг ногоолингийн 
найрлага дахь зэсийн ионоор 
баяжуулсан прополисийг 
үндэслэн бүтээсэн. Зэс нь 
эмэгтэйчүүдийн дааврын 
тэнцвэрийг хангах, цус бүрэлдэх 
үйл явцыг идэвхижүүлэх, арьс, 
үсийг өнгөлөг болгоход нөлөөлдөг 
тул эмэгтэйчүүдийн металл 
хэмээн үнэлдэг. Прополисийн 
залуужуулах үйлчилгээ нь 
«эмэгтэйчүүдийн» ховор 
ургамлуудаар хүчирхжсэн.

3

Найрлага: булгийн ус, зэрлэг бал, ионоор 
баяжуулсан прополис, туурцаг, эгэл гаймуу, 
мугваа цэцэг, чихэр өвсний үндэс, анисны 
навч, хотойн өвс, эмийн алтантовч, балчир-
ганын үндэс.

100 мл 400242 
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ХРОНОЛОНГ
Эмэгтэйчүүдийн гоо сайхныг 
дэмжих байгалийн гаралтай 
фитоэстрогенүүдийн иж бүрдэл
«Хронолонг» — энэ бол эмэгтэйчүү-
дийн бүхий л биемахбодид ерөнхий-
дөө нөлөөлдөг онцгой бүтээгдэхүүн 
юм. Бүтээгдэхүүний үндэс суурьт 
эмэгтэйчүүдийн гоо сайхны гол фи-
тоэстроген генистеиныг тэр дундаа 
агуулсан фитоэстрогенүүдийн иж 
бүрдэл оршино. Эмэгтэйчүүдийн 
бэлгийн даавартай ижил төстэй фи-
тоэстрогенүүд нь дундаж ба ахимаг 
насанд тэдгээрийн дутагдлыг нөхдөг: 
арьс, үс, хумсны байдлыг мэдэгдэхүйц 
сайжруулж, зүрх-судасны тогтолцоог 
хамгаална, кальци алдагдлыг удааш-
руулж, ясны эдийг бэхжүүлнэ. 

Найрлага: таурин, шар буурцагны ханд, генисте-
ин geniVida™, натрийн гиалуронат ExceptionHyal® 
Full, бодисын солилцоонд идэвхитэй оролцдог 
D3 аминдэм, фолийн хүчил.

30 капсул 400229

ВИТАГЕРМАНИЙ
Хөгшрөлтийн эсрэг шинэчлэлийн иж бүрдэл 
«ВитаГерманий» шинэчлэлийн бүтээгдэхүүн 
нь хөгшрөлтийн үйл явцыг удаашруулахад 
зориулагдсан. Трансресвератрол, органик 
германий, липоевын хүчил, коэнзим Q10 нь эс дэх 
хүчилтөрөгчийн солилцооны үр дүнг нэмэгдүүлж, 
исэлдэлтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлэн дархлааны 
идэвхийг сайжруулна. VitAGE™ байгалийн 
гаралтай иж бүрдэл нь бүх биемахбодид сайнаар 
нөлөөлдөг боловч үйлчлэх гол цэгүүд бол төв 
мэдрэлийн болон дотоод шүүрлийн тогтолцоо, 
элэг, үе мөч, зүрх-судасны тогтолцоо юм. 
Целлюлозоос гаралтай Vcaps ногооны капсулууд 
нь бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
хэм өөрчлөгдөхөөс болон ходоодны шүүсний 
түрэмгийллээс хамгаална.  Исэлдэлтийн эсрэг 
бамбай: залуу нас, гоо сайхны цаг үе!

Найрлага: хүн орхоодойн ханд, коэнзим Q10, С аминдэм, чидун 
жимсний ханд, липоевын хүчил, трансресвератрол Resvida™, 
органик германий Астрагерм-С™.

30 капсул 400599 

АМИНДЭМҮҮД БА ИСЭЛДЭЛТИЙН  
ЭСРЭГ БОДИСУУД
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АМИНДЭМҮҮД БА ЭРДСҮҮД

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
Өглөөний томъёо
Хэрэгцээтэй бүх аминдэмүүд, мөн биеийг сэргээж, 
ажиллах чадварыг нөхөн сэргээхэд дэмжлэг үзүүлдэг 
ургамлын гаралтай өвөрмөц бүрэлдэхүүн хэсгүүд.

Оройны томъёо
Эсийн нөхөн сэргээлт болон шөнийн био хэмнэлийг 
зохицуулахад шаардлагатай чухал бичил элементүүд 
ба аминдэм төст бодисуудыг агуулдаг фито эрдсийн 
нийлмэл бүтээгдэхүүн.

Өглөөний томъёоны найрлага: А, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂ аминдэмүүд, 
никотинамид, фолийн хүчил, пантотены хүчил, биотин, ликопин, 
элеутерококкийн ханд, ногоон цайны ханд, бета-каротин, 
парааминобензойны хүчил, коэнзим Q10, лавитол (дигидрокверцетин).
Оройны томъёоны найрлага: CustoMix Minerals урьдаас бэлдсэн 
холимог (цайр, зэс, йод, төмөр, марганец, селен), бамбайн ханд, 
байгалийн гаралтай цахиураар баялаг шивлээ өвсний ханд, байгалийн 
гүүн хөхийн ханд, Lalmin Мо 2000™ (молибден агуулах идэвхигүй 
эсгэгч Saccharomyces cerevisiae), цайрын цитрат, Lalmin Se 2000™ 
(селенометионин хэлбэрээр селенийг агуулах идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), хромын пиколинат.

60 капсул 500048

НОВОМИН
Аминдэмийн иж бүрдэл  
(А, С, Е аминдэмүүдтэй) 
Амин чухал гурван аминдэмийг 
агуулна: А, Е болон С аминдэмүүд 
нь биемахбодийг чөлөөт 
радикалууд ба бусад химийн 
бодисуудын хортой нөлөөнөөс 
хамгаалж, биемахбодийн эрүүл 
эдүүд дэх бодисын солилцооны 
үйл явцуудыг хэвийн болгоно. 
С аминдэмийн өндөр агууламж 
нь дархлааг бэхжүүлэх ба 
ингэснээрээ аливаа үрэвслийг 
намдаах, амьсгалын замын 
халдварт өртсөн, ханиад хүрсэн 
үед хүндрэлээс сэргийлнэ.

Найрлага: бичил талст целлюлоз, 
С аминдэм (аскорбины хүчил), Е аминдэм 
(токоферолын ацетат), А аминдэм (ретино-
лын ацетат).

120 капсул 500020
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СИНХРОВИТАЛ II
Тархины эсийн 
хронобиологийн 
хамгаалалт 
Бат бэх ой тогтоолтын 
үйл ажиллагаа болон 
сайн ажиллах чадварыг 
дэмжихэд туслалцаа 
үзүүлнэ. Бэлдмэлийн 
найрлагад тархины цусны 
эргэлтийг сайжруулах үр 
дүнтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
агуулагдана: гинкго билобын 
ханд болон хүн орхоодойн 
ханд. Байгалийн гүүн хөх 
болон алтанцэгцүүхэйн 
ханд нь зөөлөн тайвшруулж, 
сэтгэл гутралын эсрэг 
үйлчилгээ үзүүлнэ. 

Өглөөний иж бүрдэл: гинкго било-
бын ханд, хүн орхоодойн ханд, готу 
колагийн ханд, аскорбилпальмитат.
Оройны иж бүрдэл: хулганасүү-
лийн ханд, алтанцэгцүүхэйн ханд, 
аскорбилпальмитат, байгалийн 
гүүн хөхийн ханд.

60 капсул 500071

СИНХРОВИТАЛ IV
Элэгний хронобиологийн 
хамгаалалт 
Элэг эрүүлжүүлэгч 
байгалийн гаралтай 
бүтээгдэхүүн. Арзаахай 
цэцэг нь элэгний эсүүдийн 
бодисын солилцоог 
идэвхижүүлнэ, С вирусээс 
хамгаална. Заруул цэцэг 
нь цөсний ялгаралтыг 
идэвхижүүлж, элэг ба 
цөсний хүүдийг цэвэрлэхэд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
Байгалийн гүүн хөх болон 
алтанцэгцүүхэй нь зөөлөн 
цөс хөөх үйлчилгээтэй, 
таурин нь цөс ялгаралтыг 
сайжруулж исэлдэлтийн 
эсрэг шинж чанартай. 

Өглөөний иж бүрдэл: таурин, 
арзаахай цэцгийн ханд, заруулын 
навчны ханд. 
Оройны иж бүрдэл: таурин, 
алтанцэгцүүхэйн ханд, байгалийн 
гүүн хөхийн ханд. 

60 капсул 500130

СИНХРОВИТАЛ III
Зүрхний 
хронобиологийн 
хамгаалалт 
Бета-глюкан, липоевын 
хүчил, селен болон 
ликопиний эх үүсвэр, 
витексиний нэмэлт эх 
үүсвэр. Бүтээгдэхүүнд 
хамгийн шинэлэг биологийн 
идэвхит бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд агуулагдсан ба 
холестерины түвшин 
болон артерийн даралтыг 
бууруулахад нөлөөлж, 
тромбоз үүсэхээс сэргийлнэ. 

Өглөөний иж бүрдэл: OatWell 28 
овъёосны бета-глюкан, липоевын 
хүчил. 
Оройны иж бүрдэл: долоогоны 
навч, цэцэгний ханд, Lalmin Se 
2000™ (селенометионин хэлбэртэй 
селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), ликопин.  

100 капсул 500072 

СИНХРОВИТАЛ
Хронобиологийн хамгаалалт
Чиглэсэн үйлчилгээ
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СИНХРОВИТАЛ V
Амьсгалын 
эрхтэнүүдийн 
хронобиологийн 
хамгаалалт
Бүтээгдэхүүн нь амьсга-
лын тогтолцоонд сай- 
наар нөлөөлж, ханиад ба 
халдварын үед биеийн 
байдлыг сайжруулна. 
Эхинацеягаас хоёр дахин 
үр дүнтэйгээр дархлааны 
эсүүд үүсэхэд нөлөөлдөг 
дархлааны тогтолцооны 
гайхалтай идэвхижүүлэгч 
арабиногалактан полиса-
харидыг агуулна.

Өглөөний иж бүрдэл: шинэсийн 
арабиногалактан ResistAid™, хүн 
орхоодойн ханд, таван салааны 
навчны ханд.
Оройны иж бүрдэл: шинэсийн 
арабиногалактан ResistAid™, 
хулганасүүлийн навчны ханд, 
алтантовч цэцгийн ханд, ганга 
өвсний ханд.

60 капсул 500073

СИНХРОВИТАЛ VI
Үе мөчний хронобиоло-
гийн хамгаалалт 
«Синхровитал VI» нь бидний 
биемахбодийн биологийн 
хэмнэлүүдтэй нийцүүлж 
хоёр томъёонд хуваагдсан 
үе мөчний эдийг хамгаалах, 
тэдгээрийн бүтэц, үйл ажил-
лагааг хэвийн болгох үйлдэл 
үзүүлэх иж бүрдэл юм. Үүнд: 
өглөөний болон оройны иж 
бүрдэл багтана. Бүтээгдэхүү-
ний идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд болох глюкозамины 
сульфат ба хондроитин, С 
аминдэм, цагаан бургасны 
холтос ба гарпагофитумын 
ханд нь иж бүрэн үйлчилгээ 
үзүүлж үе мөчний мөгөөрслөг 
эдийг сэргээн төлжүүлнэ. 

Өглөөний иж бүрдэл: глюкозамины 
сульфат, цагаан бургасны холтосны 
ханд (салицилын хүчлийн уламж-
лал), хондроитин. 
Оройны иж бүрдэл: глюкозамины 
сульфат, гарпагофитумын үндэсний 
ханд (гарпагозид), хондроитин, 
нохойн хошууны ханд.

60 капсул 500065 

СИНХРОВИТАЛ VII
Нүдний торлог бүрхүүл болон 
болорыг гэрлийн гэмтлээс 
хамгаалах цогц шийдэл
Лютеин (FloraGlo®) болон зе-
аксантины (OptiSharp®) 100% 
хоногийн тун нь харааны эрх-
тэнүүдийн исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалтыг хангана. Бета-ка-
ротин (CaroGlo®) нь харааг хад-
галж торлог бүрхүүлийн хэвийн 
ажиллагааг дэмжинэ. Антоциа-
нууд нь харааны эрхтэнүүдийн 
цусны эргэлтийг сайжруулж, 
харааны эсүүдийг хөгширөлт бо-
лон хэт ягаан туяанаас хамгаал-
на. С аминдэм нь торлог бүрхүүл 
болон болор дахь гэрлээс үүсэх 
гэмтлийн урвалуудыг саатуулна. 

Өглөөний иж бүрдэл: ийвсийн ханд, 
карелийн үхрийн нүдний ханд, алтайн 
хар жимст тэсийн ханд.
Оройны иж бүрдэл: ацеролын ханд, 
нохойн хошууны ханд, байгалийн 
гаралтай лютеин FloraGlo®, байгалийн 
гаралтай бета-каротин CaroCare™, 
тосон С аминдэм, байгалийн гаралтай 
зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул 500050
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ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК СЕЛЕНТЭЙ
Селен бол байгалийн гоо сайхны эрдэс
Аминдэмийн ба ургамлын гаралтай исэлдэлтийн эсрэг бодисуудтай 
хослосон селений органик нэгдлүүд нь зүрх-судасны тогтолцоо, 
тархи, элэг ба бусад эрхтнийг молекулын түвшинд био-хамгаалах ба 
био-нөхөн төлжүүлэх үр дүнтэй..

Найрлага: сармис, ацерола, нохойн хошуу болон байга-
лийн гүүн хөхийн ханд, Е аминдэм, Lalmin Se 2000™ (селе-
нометионин хэлбэртэй селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), лавитол (дигидрокверцитин). 

60 капсул 
500031 

АДАПТОВИТ
Фито дасан зохицуулагчтай сэргээх иж бүрдэл
Математик загварчлалын аргаар сонгосон тунтай ургамлын 
гаралтай дасан зохицуулагчдын нийлмэл иж бүрдэл. Бүтээгдэхүүн 
нь ядаргааг үр дүнтэй тайлж, тамир тэнхээг сэргээнэ, ажиллах 
чадвар болон стресст тогтвортой болох чадварыг дээшлүүлнэ, 
дархлааны тогтолцооны идэвхи ба халдвар эсэргүүцэх чадварыг 
хүчирхжүүлнэ, оюуны ажиллах чадвар болон анхаарал төвлөрөлийг 
нэмэгдүүлж, ой тогтоолтыг сайжруулна.

Найрлага: хонгорцгоны усан ханд, алтангагнуурын 
үндэс ба үндэслэг ишийн ханд, хүн орхоодойн ханд, 
элеутерококкийн ханд, манжуур тавалганын үндэс, хятад 
нимбэгэнийн үрийн ханд, натрийн бензоат, нэрмэл ус.

10 мл 
500094

АМИНАЙ ЭМ (АМИН ЭМ) 
Элэгний фито цай 
Алтанцэгцүүхэй нь нохойн хошуу, багваахай цэцгийн үндэстэй 
хослон элэгний эсийг хамгаална. Эрдэнэшишийн сахал, марал цэцэг 
болон тарнын өвс нь цөс зөөлөн хөөх үйлчилгээ үзүүлж, цөсний 
найрлагыг хэвийн болгоно.

Найрлага: эрдэнэшишийн сахал, марал цэцэг, алтанцэг-
цүүхэйн өвс, батрашийн навч, алтантовч, нохойн хошууны 
үр, тарнын өвс.

30 ширхэг 
шүүгч ууттай 
500021

СИНХРОВИТАЛ IV
Элэгний хронобиологийн хамгаалалт 
Элэг эрүүлжүүлэгч байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн. Арзаахай цэцэг 
нь элэгний эсүүдийн бодисын солилцоог идэвхижүүлнэ, С вирусээс 
хамгаална. Заруул цэцэг нь цөсний ялгаралтыг идэвхижүүлж, элэг 
ба цөсний хүүдийг цэвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Байгалийн гүүн хөх 
болон алтанцэгцүүхэй нь зөөлөн цөс хөөх үйлчилгээтэй, таурин нь 
цөс ялгаралтыг сайжруулж исэлдэлтийн эсрэг шинж чанартай. 

Өглөөний иж бүрдэл: таурин, арзаахай цэцгийн ханд, 
заруулын навчны ханд. 
Оройны иж бүрдэл: таурин, алтанцэгцүүхэйн ханд, 
байгалийн гүүн хөхийн ханд. 

60 капсул 
500130 
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ХОРТ БОДИСУУДААС АНГИЖРУУЛАХ 
БАЙГАЛИЙН ШИЙДЭЛ

БИЕМАХБОДИОС ХОРТ БОДИСУУД 
БОЛОН СОЛИЛЦООНЫ БУСАД 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮДИЙГ, ТЭР ДУНДАА 
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХЭРЭГЛЭХ, ХЭТ ИХ 

ИДСЭНИЙ ДАРАА ҮҮСЭХ БОДИСУУДЫГ 
ГАДАГШЛУУЛАХАД ТУСЛААРАЙ.
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ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК ЦАЙРТАЙ
Цайр бол байгалийн хүч чадлын эрдэс 
Цайр нь биемахбодийн дархлаа болон хамгаалах хүчийг, мөн 
эрчүүдийн бэлгийн хүч чадлыг дэмжинэ. Түүний туслагчид: зэс, 
ацерола болон нохойн хошууны хандны найрлагад ордог байгалийн 
гаралтай С аминдэм, «Элемвитал органик цайртай» БИХН-ийн үндэс 
болох инулин ба эхинацея.

Найрлага: эхинацийн ханд, ацеролын ханд, инулины нунтаг, 
нохойн хошууны ханд, органик иж бүрдэл ZincVital (цайрын 
оротат, цайрын лактат, цайрын цитрат), зэсийн цитрат.

60 капсул 
500040 

ТРИМЕГАВИТАЛ. СИБИРИЙН МААЛИНГА БА ОМЕГА-3
Зүрх, судасны хамгаалалт 
Загасны тосны концентрат болон сибирийн маалингийн үрд 70% 
гаруй омега-3 хүчлүүд (ЭПК ба ДГК) агуулагддаг, тэд зүрх хамгаалах, 
тромб үүсэхийн эсрэг болон судас тэлэх маш хүчтэй үр дүн үзүүлдэг.

Найрлага: эхинацийн ханд, ацеролын ханд, инулины нунтаг, 
нохойн хошууны ханд, органик иж бүрдэл ZincVital (цайрын 
оротат, цайрын лактат, цайрын цитрат), зэсийн цитрат.

30 капсул  
500062 

ТРИМЕГАВИТАЛ. ЛЮТЕИН БА ЗЕАКСАНТИН. 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
Гэрлийн цацрагийн үйлчилгээнээс нүдийг ердийнөөр хамгаална
Байгалийн гаралтай гэрэл шүүгч будагч бодисуудын өндөр 
концентрат нь аюултай цацрагийг саатуулж, нүдний харааг аль 
болох удаан хамгаална. Энэ нь нас ахих тусам эрчимтэй мууддаг 
нүдний торлогийн эсийг хамгаалдаг гэрэл шүүгч будагч бодисын 
хэмжээг багасгахгүй байх боломж олгоно.

Найрлага: чацарганы тос, FloraGlo® байгалийн гаралтай лю-
теин, OptiSharp® байгалийн гаралтай зеаксантин, Е аминдэм. 

30 капсул 
500102 

СИНХРОВИТАЛ VII
Нүдний торлог бүрхүүл болон болорыг гэрлийн гэмтлээс 
хамгаалах цогц шийдэл
Лютеин (FloraGlo®) болон зеаксантины (OptiSharp®) 100% хоногийн тун 
нь харааны эрхтэнүүдийн исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг хангана. 
Бета-каротин (CaroGlo®) нь харааг хадгалж торлог бүрхүүлийн хэвийн 
ажиллагааг дэмжинэ. Антоцианууд нь харааны эрхтэнүүдийн цусны 
эргэлтийг сайжруулж, харааны эсүүдийг хөгширөлт болон хэт ягаан 
туяанаас хамгаална. С аминдэм нь торлог бүрхүүл болон болор дахь 
гэрлээс үүсэх гэмтлийн урвалуудыг саатуулна. 

Өглөөний иж бүрдэл: ийвсийн ханд, карелийн үхрийн 
нүдний ханд, алтайн хар жимст тэсийн ханд.
Оройны иж бүрдэл: ацеролын ханд, нохойн хошууны 
ханд, байгалийн гаралтай лютеин FloraGlo®, байгалийн 
гаралтай бета-каротин CaroCare™, тосон С аминдэм, 
байгалийн гаралтай зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул 
500050
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ХАРААНЫ ДЭМЖЛЭГ

ХАРААНДАА ЗОРИУЛЖ 
ЦОГЦ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ 

СОНГООРОЙ.
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ЭЛЕМВИТАЛ

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
КАЛЬЦИТАЙ
Кальци бол байгалийн бат 
бэхийн эрдэс 
Байгалийн гаралтай хэд 
хэдэн хэлбэрийн кальци, тэр 
дундаа хүний биед хамгийн 
сайн зохицох кальцийн 
гидроксиапатит багтана. D3 
аминдэм, цайр болон шар 
буурцагны изофлавонууд 
нь кальцийг ясанд хаяглан 
хүргэнэ, В6, С ба К1 аминдэмүүд, 
мөн марганец болон шивлээ 
өвсний байгалийн цахиур нь 
ясны бат бэх уургын тулгуурыг 
бүрдүүлнэ.

Найрлага: кальцийн карбонат, амин-
дэм-эрдсийн иж бүрдэл (D3, B6, C, K1 
аминдэмүүд, марганец, цайр), кальцийн 
гидроксиапатит, шар буурцагны ханд, 
шивлээ өвсний ханд.

60 капсул  500054

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
ТӨМӨРТЭЙ
Төмөр бол байгалийн гоо 
сайхны эрдэс 
Төмрийн органик нэгдлүүд нь 
В-ийн бүлгийн аминдэмүүдтэй 
болон байгалийн гаралтай 
дасан зохицуулагчидтай хослон 
биемахбодь дахь цус төлжилт 
ба хүчилтөрөгчийн солилцоог 
зохицуулна. С аминдэм ба 
даливсын үндсэнд агуулагдах 
инулин нь төмрийн биемахбодь 
дахь уусалт ба шингээлтийн 
түвшинг нэмэгдүүлнэ..

Найрлага: даливсын үндэсний ханд, 
элеутерококкийн ханд, төмрийн 
фумарат, төмрийн аскорбат, аминдэмийн 
иж бүрдэл (В1, В2, В6 аминдэмүүд, нико-
тинамид, фолийн хүчил, пантогематоген, 
С аминдэм).

60 капсул  500039 
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ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
ЦАЙРТАЙ
Цайр бол байгалийн хүч 
чадлын эрдэс 
Цайр нь биемахбодийн 
дархлаа болон хамгаалах 
хүчийг, мөн эрчүүдийн 
бэлгийн хүч чадлыг 
дэмжинэ. Түүний туслагчид: 
зэс, ацерола болон нохойн 
хошууны хандны найрлагад 
ордог байгалийн гаралтай 
С аминдэм, «Элемвитал 
органик цайртай» БИХН-
ийн үндэс болох инулин ба 
эхинацея.

Найрлага:эхинацийн ханд, 
ацеролын ханд, инулины нунтаг, 
нохойн хошууны ханд, органик иж 
бүрдэл ZincVital (цайрын оротат, 
цайрын лактат, цайрын цитрат), 
зэсийн цитрат.

60 капсул  500040 

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
СЕЛЕНТЭЙ
Селен бол байгалийн 
залуу насны эрдэс 
Аминдэмийн ба ургамлын 
гаралтай исэлдэлтийн 
эсрэг бодисуудтай 
хослосон селений органик 
нэгдлүүд нь зүрх-судасны 
тогтолцоо, тархи, элэг ба 
бусад эрхтнийг молекулын 
түвшинд био-хамгаалах ба 
био-нөхөн төлжүүлэх үр 
дүнтэй.

Найрлага: сармис, ацерола, нохойн 
хошуу болон байгалийн гүүн хөхийн 
ханд, Е аминдэм, Lalmin Se 2000™ 
(селенометионин хэлбэртэй 
селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч 
Saccharomyces cerevisiae), лавитол 
(дигидрокверцитин).

60 капсул  500031

ОРГАНИК ЭРДСҮҮДИЙН ЦУВРАЛ

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК 
МАГНИТАЙ
Магни бол байгалийн 
амар амгалангийн эрдэс 
Магни нь бидний 
биемахбодийн бараг бүх 
эсэд байдаг ба түүний нэг 
голлох үйл ажиллагаа 
бол булчин, судас болон 
зүрхийг сулруулах үйл 
явцыг зохицуулахад 
оршино. Үүний ачаар магни 
нь сайн нойрсолт ба стресст 
тогтвортой байхыг хангана.

Найрлага: гуравлан орлуулсан 
магнийн дицитрат, бамбайн ханд, 
долоогоны навч болон цэцгийн 
ханд, байгалийн гүүн хөхийн ханд.

60 капсул  500038 
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СИНХРОВИТАЛ VI
«Синхровитал VI» нь бидний биемахбодийн биологийн 
хэмнэлүүдтэй нийцүүлж хоёр томъёонд хуваагдсан үе мөчний эдийг 
хамгаалах, тэдгээрийн бүтэц, үйл ажиллагааг хэвийн болгох үйлдэл 
үзүүлэх иж бүрдэл юм. Үүнд: өглөөний болон оройны иж бүрдэл 
багтана.Глюкозамины сульфат ба хондроитин, С аминдэм, цагаан 
бургасны холтос ба гарпагофитумын ханд нь иж бүрдлээрээ үе 
мөчний мөгөөрслөг эдийг сэргээн төлжүүлнэ. 

Өглөөний иж бүрдэл: глюкозамины сульфат, цагаан 
бургасны холтосны ханд (салицилын хүчлийн уламжлал), 
хондроитин. 
Оройны иж бүрдэл: глюкозамины сульфат, гарпагофи-
тумын үндэсний ханд (гарпагозид), хондроитин, нохойн 
хошууны ханд.

60 капсул 
500065

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК КАЛЬЦИТАЙ
Кальци бол байгалийн бат бэхийн эрдэс 
Байгалийн гаралтай хэд хэдэн хэлбэрийн кальци, тэр дундаа хүний 
биед хамгийн сайн зохицох кальцийн гидроксиапатит багтана. D3 
аминдэм, цайр болон шар буурцагны изофлавонууд нь кальцийг ясанд 
хаяглан хүргэнэ, В6, С ба К1 аминдэмүүд, мөн марганец болон шивлээ 
өвсний байгалийн цахиур нь ясны бат бэх уургын тулгуурыг бүрдүүлнэ.

Найрлага: кальцийн карбонат, аминдэм-эрдсийн иж 
бүрдэл (D3, B6, C, K1 аминдэмүүд, марганец, цайр), кальцийн 
гидроксиапатит, шар буурцагны ханд, шивлээ өвсний ханд.

60 капсул  
500054

УЯН НОМО (УЯН НУМ) 
Үе мөчний фито цай 
Анисны навч, үхрийн нүдний навч, багваахай цэцгийн үндэс, нугын 
шивлээний үндэс нь үе мөчний ус, эрдсийн солилцоог хэвийн 
болгоход нөлөөлнө. Нохойн хошууны болон анисны навч нь С 
аминдэм ба биофлавоноидуудын эх үүсвэр бөгөөд үе мөчний бат 
бэх чанарыг нэмэгдүүлэн элэгдлээс хамгаална.

Найрлага: үхрийн нүдний навч, нохойн хошууны навч, 
зэдгэлж өвс, чихэр өвсний үндэс, шивлээ өвс, анисны 
навч, туулайн тагнай, каркаде.

30 ширхэг 
шүүгч ууттай  
500025

УЯН НОМО (УЯН НУМ) 
Байгалийн гаралтай биеийн бальзам
 • Хөдөлгөөнийг мэдэгдэхүйц сайжруулна.
 • Сэрүүцүүлж үрэвслийг арилгахад туслана. 
 • Хурдан ба тогтвортой үр дүн..

Найрлага: жодооны шүүс, хондроитин, органик хүхэр, 
тормуг болон зэдгэлжийн ханд, папаин, эфирийн тосны 
иж бүрдэл (эвкалипт, жодоо, далсар цэцэг, ладан, тормуг, 
зэдгэлж, башир цэцэг).

100 мл 
402579

40



УЯН ХАТАН ҮЕ МӨЧ

ХЯЗГААР ТАВИХЫГ БҮҮ ЗӨВШӨӨР! 
ЧӨЛӨӨТ ХӨДӨЛГӨӨНД ТАНЬ 

ЗОРИУЛСАН БҮХ ЗҮЙЛС  
БИДЭНД БАЙНА! 
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ЭЛЬБИФИД
Лакто болон бифидобактерийн бүрэн дүүрэн иж бүрдэл 
Гэдэсний бичил орчин болон хоол боловсруулах тэнцвэрийг хэвийн 
болгох лакто болон бифидобактерийн бүрэн дүүрэн иж бүрдэл. 
Өмнөд Солонгосын CellBiotech компанитай хамтран боловсруулсан 
бичил капсулжуулах өвөрмөц технологиор ашигт бактериудын 
амьдрах чадвар баталгааждаг. Целлюлозын онцгойд капсулууд нь 
ашигт бактериудыг бүрэн хадгалж гэдсэнд хүргэж өгдөг.

Найрлага: алимны пектин, бифидобактериудын концен-
трат (B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. longum), лактобакте-
риудын концентрат (L. acidophilus, L. casei, L. plantarum).

15 капсул 
500107 

ПИК (БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ИНУЛИНЫ КОНЦЕНТРАТ)
Жимсний олигосахаридын эх үүсвэр
«ПИК» нь цахирамын булцуунаас гаргаж авсан байгалийн гаралтай 
полисахаридын концентрат бөгөөд инулин хэмээх бодис агуулдаг. 
Инулиныг тогтмол хэрэглэхэд цусан дахь сахарын хэмжээ багасч, 
инсулины физиологийн үйлчилгээ идэвхиждэг, ингэснээр нүүрс-
усны солилцоо болон цусан дахь холестерины хэмжээг хэвийн 
хэмжээнд барих чухал ач холбогдолтой.

Найрлага: цахирамын булцууны нунтаг.
75 гр 
400237 

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИК ЦАЙРТАЙ
Цайр бол байгалийн хүч чадлын эрдэс 
Цайр нь биемахбодийн дархлаа болон хамгаалах хүчийг, мөн 
эрчүүдийн бэлгийн хүч чадлыг дэмжинэ. Түүний туслагчид: зэс, 
ацерола болон нохойн хошууны хандны найрлагад ордог байгалийн 
гаралтай С аминдэм, «Элемвитал органик цайртай» БИХН-ийн үндэс 
болох инулин ба эхинацея.

Найрлага:эхинацийн ханд, ацеролын ханд, инулины нунтаг, 
нохойн хошууны ханд, органик иж бүрдэл ZincVital (цайрын 
оротат, цайрын лактат, цайрын цитрат), зэсийн цитрат.

60 капсул 
500040

СИНХРОВИТАЛ V
Амьсгалын эрхтэнүүдийн хронобиологийн хамгаалалт
Бүтээгдэхүүн нь амьсгалын тогтолцоонд сайнаар нөлөөлж, ханиад 
ба халдварын үед биеийн байдлыг сайжруулна. Эхинацеягаас хоёр 
дахин үр дүнтэйгээр дархлааны эсүүд үүсэхэд нөлөөлдөг дархлааны 
тогтолцооны гайхалтай идэвхижүүлэгч арабиногалактан 
полисахаридыг агуулна.

Өглөөний иж бүрдэл: шинэсийн арабиногалактан ResistAid™, 
хүн орхоодойн ханд, таван салааны навчны ханд.
Оройны иж бүрдэл: шинэсийн арабиногалактан 
ResistAid™, хулганасүүлийн навчны ханд, алтантовч 
цэцгийн ханд, ганга өвсний ханд.

60 капсул 
500073
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ДАРХЛААГ ДЭМЖИНЭ

ДАРХЛААГ ДЭМЖИХЭД  
ЗОРИУЛСАН БҮХ ЗҮЙЛС.

МӨНГӨН БАЛЬЗАМ. ДАРХЛААНЫ
Бальзам нь мөнгөний ионы бүтэцтэй прополис дээр үндэслэгдсэн. 
Мелонеллийн ханд болон сибирийн зэрлэг ургамлууд нь дархлааны 
бүх хэсгүүдийг бэхжүүлж, исэлдэлтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлэн 
халдвараас хамгаална. Мөнгөний бактери эсэргүүцэх шинж чанар 
нь уросептик ургамлуудтай хамтран шээс ялгаруулах замын 
эрхтнүүдийн хэвийн байдлыг дэмжинэ.

Найрлага: булгийн ус, уулын зөгийн бал, ионжуулсан 
прополис, мелонеллын ханд, эхинацея өвс, хумсан цэцэг, 
боролзгоно, нохойн хошуу, ганга, анис, шимэрсийн үндэс, 
чацаргана, инжбуурлын үндэс, үхрийн нүдний навч,  
хушны шилмүүс, балчирганын үндэс, нугын шимтэглээ.

100 мл  
400243
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СИБИРИЙН УРГАМЛЫН ЕРТӨНЦ

СИБИРИЙН АЛТАН ГАГНУУР 
Rhodiola rosea
Алтан гагнуур нь Сибирийн хамгийн хойд нутгийн ууланд 
900-1500 м-ээс багагүй өндөрт ургадаг. Өвөрмөц аргаар 
ургадаг тул энэхүү ургамал нь хүйтэнд маш тэсвэртэй  
ба – 60 °С хүртэл хэмийг тэсвэрлэх чадвартай!

СИБИРИЙН ХҮН ОРХООДОЙ 
Eleutherococcus senticosus
Алдарт эрдэмтэн И.Брехман олон жилийн турш улаан 
хүн орхоойдойг орлох ургамлыг хайсаар байжээ. Түүний 
судалгаа хий дэмий өнгөрсөнгүй: сибирийн хүн орхоодой 
хэмээн тун удахгүй нэрлэгдсэн элеутерококкийн үндсэнд 
эдгээр шинж чанаруудыг олж нээжээ.

СИБИРИЙН ТАВАЛГАНА 
Aralia mandshurica
Цай болон энэхүү өргөст бутны холтос, үндэс ба цэцэгсийн 
спиртэн хандыг толгойн өвчин, ядаргаа, биеийн тамир 
тэнхээ сулрах болон чалх буурахтай тэмцэхэд Сибирьт эрт 
дээр үеэс хэрэглэж ирсэн.

ХОНГОРЦГОНЫН ҮНДЭС
Leuzea carthamoides
Сафлор төрлийн левзея эсвэл хонгорцгонын үндэс нь марал 
бугын (Алтайн ууланд нутагладаг сибирийн буга) хамгийн 
дуртай ургамал юм. Тэрээр маш хүчтэй дасан зохицуулагч 
бөгөөд байгалийн гаралтай анаболик буюу экдистероны 
өндөр агууламжаараа алдартай.

СИБИРИЙН ХӨМҮҮЛ
Alium ursinum
Энэхүү ургамлыг латинаар «баавгайн сонгино» хэмээдэг. 
Сибирийн оршин суугчид хөмүүлийг аминдэмээр баялаг гэдгийг 
мэддэг бөгөөд түүний навч болон нахиаг өвөлд нөөцлөдөг. 
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Манай бүтээгдэхүүнд ашиглагддаг байгалийн гаралтай 
сибирийн ургамлууд, мөөг, халуун ногоо болон жимс

ХУСНЫ АГИЛ
Inonotus obliquus
Хусны агил ихэнхидээ хөгшин хус модон дээр хэдэн арван жилээр 
1 м диаметр хүртлээ ургадаг. Сибирийн бөө нар энэхүү мөөг нь 
Дэлхийн ариун эрч хүчийг хуримтлуулдаг гэж үзэж түүнийг бие 
болон оюун ухааныг бэхжүүлэхэд ашиглаж иржээ. Хусны агилыг 
түүхдээ маш болгоомжтой хандах ёстой гэж бөө нар хэлэхдээ: маш 
хүчтэй эрч хүч ялгардаг учир шоконд орох аюултай гэдэг байжээ.

СИБИРИЙН АНГЕЛИКА 
Angelica archangelica
Маш том хэмжээтэй тул түүнийг Сибирийн хамгийн 
том өвслөг ургамал хэмээдэг. Түүний хөндий ишэнд 
хуримтлагдах чихэрлэг ба анхилуун шүүсийг нутгийн ард 
таатай уудаг. Хавар болон зун нутгийн оршин суугчид 
бадааны навчийг түүж анхилуун, сэргээгч ундаа бэлддэг.

СИБИРИЙН ХУШ 
Pinus sibirica
Сибирийн хуш нь урт наслалтын бэлэг тэмдэг билээ, учир 
нь тэрээр 500-700 жил амьдардаг. Хушны самар нь нутгийн 
оршин суугчдын хүнсний нэг чухал хэсэг юм.

БАДААН 
Bergenia crassifolia
Сибирийн цай гэдэг нэрээр алдартай ургамал нь хамгийн 
ширүүн хүйтнийг ч тэсвэрлэх чадвартай маш бүдүүн болон 
хатуу навчтай. 

СИБИРИЙН ШИНЭС
Larix sibirica
Энэ модны залуу мөчрүүд нь исэлдэлтийн эсрэг 
өвөрмөц бодис болох дигидрокверцетиныг агуулдаг. Энэ 
бол өөр нэгэн алдартай исэлдэлтийн эсрэг бодис болох 
кверцетины ойрын хамаатан боловч тэрээр илүү өндөр 
исэлдэлтийн эсрэг идэвхитэй байдаг.
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САХАР, ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ, 
НӨӨШЛӨГЧИД, БӨӨГНӨРӨЛ 
ҮҮСЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ 
БОДИСУУД

СИБИРИЙН ЗҮРХ СЭТГЭЛЭЭС ГАРАЛТАЙ
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ШИНЭ ЯЛАЛТЫН 
ШИНЭ АМТ 
ТӨГС ХОСЛОЛ төрөл бүрийн уургууд (изолят, 
гидролизат, казеин), пептидүүд болон ВСАА 
аминхүчлүүд нь:

БУЛЧИНГИЙН ЭД БОГИНО ХУГАЦААНД УРГАНА 
хурдан шингэх аминхүчлүүд, пептидүүд болон 
гидролизжүүлсэн ийлдсийн уураг үйлчилнэ.

УУРГЫН ТЭНЦВЭРИЙГ ДЭЭД ЗЭРГЭЭР ДЭМЖИНЭ 
ачаалал өгөх хооронд өндөр чанартай мицеллярын 
казеин нөлөөлнө.

ШИНЭ БАРАА!

НЭГ ТУНД: 
20 г – уураг  

(PROMILK KAPPA OPTIMUM + 
PRODIET HYDROLYSATE S25 + 

PRODIET 90S)
1,2 г — BCAA AMINOBLAST® 

BY GLANBIA

90 ККАЛ

БӨӨРӨЛЗГӨНӨ 
БА ШОКОЛАД
Олон иж бүрдэлтэй дээд 
зэрэглэлийн протеин
15 тун 25 г-аар 500485

ИНТООР БА ШОКОЛАД
Олон иж бүрдэлтэй дээд 
зэрэглэлийн протеин
15 тун 25 г-аар 500486
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ПРОТЕИНИЙ ШЕЙК
Байгалийн гаралтай какао
Шингээлтийн төрөл бүрийн хугацаатай хэд хэдэн өндөр чанарын 
уургаас бүрдэх олон иж бүрдэлтэй протеин. Шинэ хүмүүс болон 
биеийн галбираа хэвийн байлгахыг хүсдэг хүн болгонд гайхалтай 
тохирно. Бодисын солилцоог сайжруулна, нөхөн сэргээлтийг 
хурдасгана.

Найрлага: сүүний уургын концентрат PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, байгалийн гаралтай какао нунтаг, ийлдсийн 
уургын гидролизат PRODIET HIDROLISATE S25, аминхүчлүү-
дийн иж бүрдэл BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA®, ийлдсийн 
уургын изолят PRODIET 90S, стевийн навчны ханд SWETA®. 

500 гр 
500270 

ИЙЛДСИЙН ПРОТЕИН
Байгалийн гаралтай какао
Өндөр чанартай ийлдсийн уургын 90%-ийн изолят нь урт хугацаанд 
үргэлжлэх ба гэнэтийн хүчтэй дасгал хийх үед булчингийн 
үйл ажиллагааг агшин зуур, бүрэн дүүрэн дэмжижийн тулд 
аминхүчлүүдийг дээд зэргээр хурдан шингээнэ. Өөхийг хүчтэй 
шатаахад тохирно.

Найрлага: ийлдсийн уургын 90%-ийн изолят Prodiet 90S 
(80%), сүүний уургын концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM 
(7%), байгалийн гаралтай какао нунтаг, аминхүчлүүдийн 
иж бүрдэл BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA® (3,6%), таван 
салааны үрийн хальс, стевийн навчны ханд SWETA®. 

500 гр   
500298
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ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ
Протеины коктейль

Найрлага: сүүний уургын (казе-
ины) концентрат PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, ийлдсийн уургын изолят 
PRODIET 90S, байгалийн гаралтай 
үнэр оруулагч «Гүзээлзгэнэ», 
L-карнитины тартрат, гүзээлзгэний 
хуурай шүүс, стевийн навчны ханд 
SWETA® (амт оруулагч).

15 тун 25 г-аар 500497

БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ КАКАО
Олон иж бүрдэлтэй дээд 
зэрэглэлийн протеин

Найрлага: сүүний уургын (казеины) 
концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
байгалийн гаралтай какао нунтаг, 
ийлдсийн уургын гидроли-
зат PRODIET HIDROLISATE S25, 
аминхүчлүүдийн иж бүрдэл BCAA 
AMINOBLAST® BY GLANBIA, ийлдсийн 
уургын изолят PRODIET 90S, стевийн 
навчны ханд SWETA® (амт оруулагч).

15 тун 30 г-аар 500466

ВАНИЛЬ
Олон иж бүрдэлтэй дээд 
зэрэглэлийн протеин

Найрлага: сүүний уургын (казеины) 
концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
ийлдсийн уургын гидролизат PRODIET 
HIDROLISATE S25, аминхүчлүүдийн 
иж бүрдэл BCAA AMINOBLAST® BY 
GLANBIA, ийлдсийн уургын изолят 
PRODIET 90S, байгалийн гаралтай 
үнэр оруулагч «Ваниль», стевийн на-
вчны стевиолгликозидууд Sigma-D™ 
(амт оруулагч).

15 тун 25 г-аар 500501

НЭРС
Протеины коктейль

Найрлага: сүүний уургын 
(казеины) концентрат PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, ийлдсийн уургын 
изолят PRODIET 90S, байгалийн 
гаралтай үнэр оруулагч «Нэрс», 
L-карнитины тартрат, нэрсний 
хуурай шүүс, стевиолгликозидууд 
Sigma D™ (амт оруулагч).

15 тун 25 г-аар 500498

АЛИМ
Олон иж бүрдэлтэй дээд 
зэрэглэлийн протеин

Найрлага: сүүний уургын (казеины) 
концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
ийлдсийн уургын гидролизат PRODIET 
HIDROLISATE S25, аминхүчлүүдийн 
иж бүрдэл BCAA AMINOBLAST® BY 
GLANBIA, ийлдсийн уургын изолят 
PRODIET 90S, алимны нунтаг (алимны 
хуурай шүүс), байгалийн гаралтай 
үнэр оруулагч «Алим», стевийн нав-
чны стевиолгликозидууд Sigma-D™ 
(амт оруулагч).

15 тун 25 г-аар 500500

ГАДИЛ
Олон иж бүрдэлтэй дээд 
зэрэглэлийн протеин

Найрлага: сүүний уургын 
(казеины) концентрат PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, ийлдсийн уургын 
гидролизат PRODIET HIDROLISATE 
S25, аминхүчлүүдийн иж бүрдэл 
BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, 
ийлдсийн уургын изолят PRODIET 
90S, гадилын нунтаг, байгалийн 
гаралтай үнэр оруулагч «Гадил», 
стевийн навчны стевиолгликози-
дууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

15 тун 25 г-аар 500502
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ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД 
ЯАГААД ИЙМ ЧУХАЛ 
БАЙДАГ ВЭ?
 • Зүрх-судасны тогтолцоог 

бэхжүүлнэ.
 • Холестеринийг хянахад 

туслана.
 • Бодисын солилцоог хэвийн 

болгоно.
 • Үрэвслийн эсрэг үйлчилгээ 

үзүүлнэ.
 • Биемахбодийг энергиэр 

хангана.

ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Биеийн эрчимтэй, хүнд ачаа- 
лалын үед биемахбодийг 
хүчтэй дэмжих дээд зэргийн 
омега-3. Үндсэн хоёр оме-
га-3 хүчлүүдийн хоногийн 
хэрэгцээ - дөрвөн капсулд!
120 капсул 500484

Бид далайн гүний 
загаснаас гаргасан 
омега-3 хүчлүүдийн 
PronovaPure™ шилдэг 
ультраконцентратыг 
ашигладаг.
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ПАРМЕЗАН
Байгалийн гаралтай 
протеины шөл

Найрлага: сүүний уургын 
(казеины) концентрат PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, улаан буудайн 
үр хөврөлийн гурил VIOGERM®, 
хүнсний давс, ийлдсийн уургийн 
изолят PRODIET 90S, байгалийн га-
ралтай үнэр оруулагчид (бяслагны 
нунтаг, жижиглэсэн хуурай ногоо), 
арцны ногоон модны давирхай 
(өтгөрүүлэгч), аскорбины хүчил, 
эсгэгчийн ханд, нимбэгний хүчил 
(хүчиллэгийн зохицуулагч).

25 г-аар 500458

УЛААН ЛООЛЬ*
Байгалийн гаралтай 
протеины шөл

Найрлага: сүүний уургын 
(казеины) концентрат PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, улаан буудайн үр 
хөврөлийн гурил VIOGERM®, ногооны 
нунтаг  (улаан лооль), хүнсний 
давс, ийлдсийн уургын изолят 
PRODIET 90S, байгалийн гаралтай 
хүнсний үнэр оруулагч (улаан 
лооль, хар чинжүүний олеорезин), 
арцны ногоон модны давирхай 
(өтгөрүүлэгч), нимбэгний хүчил 
(хүчиллэгийн зохицуулагч), улаан 
чинжүүний ханд (байгалийн гарал-
тай өнгө оруулагч), эсгэгчийн ханд, 
хуурай ногооны дүүргэгч (хүрэн 
манжин), аскорбины хүчил.

15 тун 25 г-аар 500454

ХУЛУУ
Байгалийн гаралтай 
протеины шөл

Найрлага: сүүний уургын 
(казеины) концентрат  PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, ийлдсийн уургийн 
изолят PRODIET 90S, хүнсний давс, 
ногооны нунтаг (улаан лооль), 
хуурай ногооны дүүргэгч (хулуу), 
байгалийн гаралтай үнэр оруулагч, 
улаан чинжүүний ханд (байгалийн 
гаралтай өнгө оруулагч), эсгэгчийн 
ханд, аскорбины хүчил. 

15 тун 25 г-аар 500457

* Каталог дахь бүтээгдэхүүний гадаад үзэмж борлуулалтанд 
байгаагаас ялгаатай байж болно.

ТЭРГҮҮЛЭГЧДЭД ТЭРГҮҮНИЙГ!
БИД БҮХ ИЛҮҮ ЗҮЙЛСИЙГ 
ХАСЛАА:
 • уламжлалт нөөшлөгчид
 • хиймэл үнэр оруулагчид болон будагч 

бодисууд
 • нийлэгшүүлсэн хүнсний ширхэнцэрүүд
 • хэрэгцээгүй нунтагууд болон цардуул

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ БА 
АШИГТАЙГ НЭМЛЭЭ:
 • улаан буудайн үр хөврөлийн гурил 

VIOGERM® — уургын нэмэлт эх үүсвэр
 • эсгэгч ханд — шөлний зөөлөн амтыг 

тодруулах байгалийн гаралтай нэмэлт
 • аскорбины хүчил — байгалийн гаралтай 

исэлдэлтийн эсрэг бодис

НЭГ ТУНД: 
19 г уураг
0% сахар

87 ККАЛ
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ХУРДАН УУСДАГ КРЕАТИН 
Байгалийн гаралтай хурдан 
уусдаг креатин нь эвтэйхэн 
савлагаатай бөгөөд спортын 
үзүүлэлтүүдийг сайжруулахад 
туслана. Анаболик даавруудын 
ялгаруулалтын байгалийн 
гаралтай хурдасгагч, энерги 
үүсгэгч, булчин өсгөгч ба хүчний 
тэсвэр тэвчээрийг нэмэгдүүлэгч.
40 тун 5 г-аар  500370
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L-КАРНИТИН 
Хурдан шингэх хэлбэртэй L-карнитин нь тэсвэрлэх чадварыг 
нэмэгдүүлж, бодисын солилцоо болон өөх тосны солилцоог 
хурдасгана, дасгалын дараа булчингийн нөхөн сэргээлт ба өөх 
шатаалтыг сайжруулна. Бүх төрлийн спортоор хичээлэхэд төгс 
тохирно.

Найрлага: L-карнитины тартрат, L-карнитин (суурь Lonza 
Carnipure®). 

120 капсул  
500285

МЕГА АМИНДЭМҮҮД 
Дээд зэргийн агууламжтай аминдэм-эрдсийн иж бүрдэл Mega 
Essentials нь биеийн өндөр ачаалалын үед биемахбодийг 
шаардлагатай бичил элементүүдээр хангахад тусгайлан 
зориулагдсан: 12 аминдэмүүд болон 8 эрдсүүд тэсвэрлэх чадварыг 
нэмэгдүүлж, сэргээнэ, эрч хүчээр цэнэглэнэ.

Найрлага: кальцийн карбонат, урьдчилан бэлдсэн амин-
дэмийн холимог H33802/1 BY DSM NUTRITIONAL (A, D3, E, K1, 
C, B1, B2, B6, B12, никотинамид, фолийн хүчил, пантотений 
хүчил, биотин), урьдчилан бэлдсэн эрдсүүдийн холимог 
customix minerals by dsm nutritional (цайр, зэс, йод, 
төмөр, марганец, селен), магнийн цитрат, E аминдэм, 
фолийн хүчил, D3 аминдэм, бичил талстжуулсан цел-
люлоз (дүүргэгч), магнийн стеарат (бөөгнөрөл үүсэхээс 
сэргийлэх бодис), nutraficient (бүрхээс). 

120 шахмал  
500284

ГЛЮКОЗАМИН БА ХОНДРОИТИН 
Байгалийн гаралтай иж бүрдэл нь өндөржүүлсэн дасгал болон 
биеийн хэт их ачаалалын үед дээд зэргээр хамгаална: элэгдлээс 
сэргийлнэ, үрэвслийг арилгана. Тамирчид болон амьдралын 
идэвхитэй хэв маягийг эрхэмлэдэг хүн болгон байнга хэрэглэнэ.

Найрлага: глюкозамины гидрохлорид, хондроитины суль-
фат, бичил талстжуулсан целлюлоз (дүүргэгч), лактоза, 
магнийн стеарат (бөөгнөрөл үүсэхээс сэргийлэх бодис). 

120 шахмал  
500276

АМИНХҮЧЛҮҮДИЙН ИЖ БҮРДЭЛ 
Орлуулашгүй аминхүчлүүдийн иж бүрдэл нь өндөржүүлсэн дасгал 
хийхэд тусгайлан зориулагдсан: булчингийн массыг идэвхитэй өсгөнө, 
булчингийн эдийг хурдан нөхөн сэргээж, тэжээлийн бодисуудыг шууд 
хүргэнэ. Катаболизмын үйл явцуудыг удаашруулна.

Найрлага: BCAA (аминхүчлүүдийн иж бүрдэл: L-лейцин, 
L-изолейцин, L-валин), бичил талстжуулсан целлюлоз 
(дүүргэгч), магнийн стеарат (бөөгнөрөл үүсэхээс 
сэргийлэх бодис). 

120 шахмал  
500277

53



С
эт

гэ
л 

ам
ар

 ба
йж

Yo
o 

G
o 

ид
ээ

рэй!

ба
йг

ал
и

й
н 

га
ра

лт
ай

С
 а

м
и

нд
эм

БӨӨРӨЛЗГӨНӨ БА НОХОЙН ХОШУУ 
Зажилдаг цэлцэгнүүр
Байгалийн гаралтай бөөрөлзгөний шүүс 
болон нохойн хошууны хандтай амттан 
нь өдөр тутам С аминдэмийн зохистой эх 
үүсвэр юм!

Найрлага: фруктоз, ус, желатин, цардуулт хар бурам, 
бөөрөлзгөний өтгөрүүлсэн шүүс, нимбэгний хүчил 
(хүчиллэгийн зохицуулагч), нохойн хошууны ханд, бай-
галийн гаралтай үнэр оруулагч «Бөөрөлзгөнө», бүрхээс, 
хүнсний нэмэлтүүд: натрийн бензоат, калийн сорбат, 
антоциан (байгалийн гаралтай будагч бодис).

90 г 500515

ЧАЦАРГАНА БА ХАЛУУН ШАНЦАЙ 
Зажилдаг цэлцэгнүүр
Шинэ барьсан талхны үнэртэй байгалийн 
гаралтай цэлцэгнүүр: энэ намрын гайхалтай 
төгс амттан! Чацарганы жинхэнэ шүүс, 
халуун шанцай ба коллаген нь амттай, 
ердийн бус, гоёмсог хүмүүст зориулагдсан!

Найрлага: фруктоз, ус, желатин, цардуулт хар бурам, 
чацарганы өтгөрүүлсэн шүүс, гидролизжүүлсэн коллаген 
Peptan®, нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), 
нунтагласан халуун шанцай, бета-каротин (байгалийн 
гаралтай будагч бодис), бүрхээс, хүнсний нэмэлтүүд: 
натрийн бензоат, калийн сорбат.

90 г 500514
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Ашгийг амтлаад 
үзээрэй!

НЭРС
Зажилдаг цэлцэгнүүр
Нэрсний ашиг болон амт нь Yoo 
Go хөнгөн амттанд нэгджээ! Өдөрт 
ердөө дөрвөн ширхэг цэлцэгнүүрийг 
идэхэд л та нүдний харааг хамгаалах 
антоцианууд, байгалийн гаралтай 
исэлдэлтийн эсрэг бодисуудын хоногийн 
хэрэгцээний 18%-ийг авна! 

Найрлага: фруктоз, ус, желатин, цардуулт хар бурам, 
нэрс, алим болон интоорын өтгөрүүлсэн шүүс, 
нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), байгалийн 
гаралтай үнэр оруулагч «Нэрс», нэрсний ханд, бүрхээс, 
хүнсний нэмэлтүүд: натрийн бензоат, калийн сорбат.

90 г 500427

КАЛЬЦИ БА D3 АМИНДЭМ
Зажилдаг цэлцэгнүүр
Байгалийн гаралтай ашигтай амттан! 
Өдөрт дөрвөн ширхэг цэлцэгнүүрийг 
идэхэд кальцийн хоногийн хэрэгцээний 
37%-ийг авч ванилийн таатай амтыг 
мэдрэнэ! Санамж: кальци нь яс болон 
хумсыг бат бөх байхыг хариуцдаг, мөн 
үсийг гоёмсог болгож, бэхжүүлдэг: Тэгээд 
мэдээж хэрэг кальцийг сайн шингээхийн 
тулд бид D3 аминдэмийг нэмлээ!

Найрлага: фруктоз, ус, желатин, алимны өтгөрүүл-
сэн шүүс, цардуулт хар бурам, трикальцийн фосфат, 
нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), вани-
лийн ханд, бүрхээс, хүнсний нэмэлтүүд: натрийн 
бензоат, калийн сорбат, аминдэм D3.

90 г 500426
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• залуу нас, эрүүл мэндийг хад-
галж, уртасгана 

• баталгаатай үр дүнтэй

• байгалийн амтыг бэлэглэж, 
эерэг сэтгэлээр цэнэглэнэ!

Healthy  
drinks
гоо сайхан, 
эрүүл мэндэд 
зориулсан жимсний 
коктейлууд
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PURE HEART | ЦЭВЭР ЗҮРХ 
Гүзээлзгэнэ
Овъёосны SweOat® био идэвхитэй бета-
глюкан агуулсан байгалийн гаралтай ундаа: 
эслэг болон хүнсний ширхэнцэрүүдийн 
амттай эх үүсвэр. Холестериний түвшин 
буурна, гэдэсний үйл ажиллагааг 
зохицуулна, цусан дахь глюкозын хэмжээг 
хянана - энэ бүх үр дүнгүүдийг EFSA болон 
FDA шинжээч байгууллагууд баталлаа.

Найрлага: овъёосны SweOat® бета-глюканууд (3,5 г), изо-
мальтоолигосахарид (амт оруулагч), гүзээлзгэний хуурай 
нунтаг, алимны хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), гуарын 
давирхай (өтгөрүүлэгч), байгалийн гаралтай хүнсний 
үнэр оруулагч «Гүзээлзгэнэ», стевийн навчны Sigma-D™ 
стевиолгликозидууд (амт оруулагч).

14х5 г 500512

YOUNG & BEAUTY | ГОО САЙХАН БА 
ЗАЛУУ НАС 
Ойн жимс
Байгалийн гаралтай ундаа нь гоо сайхан, 
залуу насыг хадгалахад туслана. Байгалийн 
гаралтай С аминдэм, гидролизжүүлсэн 
коллаген болон гиалуроны хүчлийн иж 
бүрдэл нь арьсыг уян хатан, торгомсогоор 
хадгалж, ус-тосны тэнцвэрийг хэвийн 
болгоно, түүнийг эрүүлээр гэрэлтүүлнэ.

Найрлага: гидролизжүүлсэн коллаген Peptan®, нэрс, 
бөөрөлзгөнө, гүзээлзгэнэ, хар заяахайн хатаасан нунтаг 
(жимсний холимог), алимны хүчил (хүчиллэгийн зохицуу-
лагч), аскорбины хүчил, байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагч «Ойн жимс», стевийн навчны Sigma-D™ стевиолгли-
козидууд (амт оруулагч), натрийн гиалуронат ExceptionHyal® 
Full, антоциан (байгалийн гаралтай будагч бодис).

5х10 г 500513
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1

ЙОХИМБЕ БА 
СИБИРИЙН ХҮН 
ОРХООДОЙ
Бие бялдрын болон 
сексийн чадавхи. 
Анаболик үр дүн

Найрлага: элеутерококкийн үндэс 
(сибирийн хүн орхоодой), гемолен 
(хойд туйлын цаа бугын сийвэн 
ба цусны концентрат), йохимбейн 
ханд, хонгорцгонын ханд. 

30 капсул 500131

БААВГАЙН ЧИХ БА 
АНИС 
Шээс бэлгийн замын 
тогтолцооны хамгаалалт 

Найрлага: баавгайн чихний навчны 
ханд, анисны навч, цангис жимс, 
тунхууны үндэсний ханд. 

30 капсул 500143

ГИНКГО БИЛОБА БА 
БАЙГАЛИЙН ГҮҮН ХӨХ
Тархины үйл ажиллагааг 
идэвхижүүлнэ 

Найрлага: байгалийн гүүн 
хөхийн ханд (10% байкалин), 
аскорбины хүчил, гинкго билобын 
ханд (24% биофлавоноидууд), 
аскорбилпальмитат, готу колагийн 
ханд, А ба Е аминдэмүүд. 

30 капсул 500125

ESSENTIALS
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УД МОД, ТУУЛАЙН 
ТАГНАЙ БИЕИЙН 
ЕРӨНХИЙ БАЙДЛЫГ 
САЙЖРУУЛАХ ЦАЙ

1

Найрлага: уд модны 
ферментжүүлсэн навч (цэг-
цүүхэй), туулайн тагнайн өвс, 
алтанцэгцүүхэй, хахуун өвс, 
ганга, үхрийн нүдний навч, 
бөөрөлзөгөний жимс.

20 ширхэг шүүгч ууттай 
500202

ХОЙД ТУЙЛЫН 
ОМЕГА-3. ОМЕГА-3 
ТОСНЫ ХҮЧЛИЙН ЭХ 
ҮҮСВЭР 

2

Найрлага: далайн загасны 
тосны омега-3 тосны 
хүчлүүдийн иж бүрдэл.

60 капсул 
500222

2

КАЛЬЦИТАЙ 
АМИНДЭМҮҮД
Кальцитай 
12 аминдэмүүд

Найрлага: кальцийн карбонат, А, 
D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С аминдэмүүд, 
никотинамид, пантотены хүчил, 
биотин, фолийн хүчил.

60 капсул 500082

ГОО САЙХНЫ 
АМИНДЭМҮҮД
Таурин болон коэнзим 
Q10-тай 13 аминдэмүүд

Найрлага: А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С 
аминдэмүүд, никотинамид, фолийн 
хүчил, пантотены хүчил, биотин, 
таурин, коэнзим Q10.

30 капсул 500115

АРОНИЯ БА ЛЮТЕИН
Нүдний харааг дэмжинэ 

Найрлага: тэс жимсний нунтаг 
(арония), нэрсний ханд, лютеин. 

30 капсул 500084
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ЭПАМ-11
Ходоод гэдэсний

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисийн 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: хурц 
навчит ногоон цай.
Туслах иж бүрдэл: падгар 
бадааны үндэслэг иш, хос 
гэрт халгайн навч, эрдэнэ-
шишийн үрийн уутанцар, 
батрашийн навч, багваахай 
цэцгийн үндэс, таван са-
лааны навч, чихэр өвсний 
үндэс, энгийн төлөгч өвс, 
эмийн мүгваа цэцэг. 30 мл 

400265

ЭПАМ-7
Вирусын эсрэг

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн сүүнцэр 
болон прополисийн ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: эхинацеин 
өвс, шар нохойн хошуу, барагшун.
Туслах иж бүрдэл: элсний мөнх 
цэцэг, падгар бадааны үндэслэг 
иш, энгийн хахуун өвс, алтанцэг-
цүүхэйн өвс, хос гэрт халгайн навч, 
батрашийн навч, таван салааны 
навч, хотой өвс, эмийн алтантовч 
цэцэг, төлөгч өвч, ганга өвс, унжуу 
хусны навч ба нахиа, энгийн нарс 
модны нахиа ба шилмүүс.

30 мл 400271

ЭПАМ-4
Элэгний 

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисийн 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
элсний мөнх цэцэг, эмийн 
бамбайн үндэс, барагшун.
Туслах иж бүрдэл: 
унжуу хус модны навч, 
эмийн жамбаганы үндэс, 
зоосон цэцгийн үндэс, 
алтанцэгцүүхэйн өвс, 
хос гэрт халгайн навч, 
эрдэнэшишийн үрийн 
уутанцар, батрашийн навч, 
эмийн багваахай цэцгийн 
үндэс, энгийн төлөгч өвс, 
нохойн хошуу. 

30 мл 
400268

ЭПАМ-
технологиудын хамтарсан 
харилцан үйлчилгээ 
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ЭПАМ-31
Холбогч эдийн

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисийн 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: шар 
нохойн хошуу, энгийн анис, 
энгийн цангисны навч, чихэр 
өвсний үндэс, барагшун.
Туслах иж бүрдэл: 
даливсны үндэс, энгийн 
төлөгч өвс, энгийн цангис, 
бүрэлгэнэ, хос гэрт халгайн 
навч, хусны агил, унжуу 
хусны нахиа, шивлээ өвс. 30 мл 

400267

ЭПАМ-1000
Мэдрэлийн

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисийн 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
эмийн бамбайн үндэс, 
алтан гагнуурын үндэс, 
өргөст элеутерококкийн 
үндэс, элсний хотой өвс.
Туслах иж бүрдэл: эмийн 
алтантовч цэцэг, шивлээ 
өвс, эмийн хумсан цэцэг, 
батрашийн навч, энгийн 
цангисны навч, унжуу 
хусны нахиа.30 мл  

400264

ЭПАМ-900
Амьсгалын замын

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисийн 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: алтан 
гагнуурын үндэс, энгийн 
цангис, энгийн элхарш.
Туслах иж бүрдэл: эмийн 
жамбаганы үндэс, унжуу 
хусны навч, энгийн цангисны 
навч, зоосон цэцгийн үндэс, 
энгийн хахуун өвс, далдуу 
модны цэцэг, эмийн алтан-
товч, эмийн хулганасүүлийн 
навч, таван салааны навч, 
батрашийн навч, энгийн нарс 
модны нахиа ба шилмүүс.

30 мл 
400273

ЭПАМ-24
Эмэгтэйчүүдийн

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисийн 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
чихэр өвсний үндэс, шар 
нохойн хошуу, өргөст 
элеутерококкийн үндэс.
Туслах иж бүрдэл: 
падгар бадааны үндэс, 
энгийн бүрэлгэнэ, хос 
гэрт халгайн навч, эмийн 
алтантовч, тарнын өвс, 
энгийн төлөгч өвс, хусны 
агил, нохойн хошуу. 30 мл 

400266

ЭПАМ-44
Зүрхний 

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисийн 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
чихэр өвсний үндэс, 
зүрхний хотой өвс, эмийн 
бамбайн үндэс, тэс жимс, 
шар нохойн хошуу.
Туслах иж бүрдэл: унжуу 
хусны навч, хос гэрт халгайн 
навч, энгийн төлөгч өвс, 
эмийн ногоон гоньд, шивлээ 
өвс, батрашийн навч. 30 мл  

400270

ЭПАМ-96
Бөөрний 

Үндсэн иж бүрдэл: зөгийн 
сүүнцэр болон прополисийн 
ханд.
Чиглэсэн иж бүрдэл: 
элсний мөнх цэцэг, зүрхний 
хотой өвс, өргөст элеутеро-
коккийн үндэс, барагшун.
Туслах иж бүрдэл: бадааны 
үндэс, энгийн хахуун өвс, 
алтанцэгцүүхэй, хос гэрт 
халгайн навч, энгийн арц, 
таван салааны навч, эмийн 
алтантовч цэцэг, гоньд, эн-
гийн төлөгч өвс, ганга, унжуу 
хусны навч ба нахиа.

30 мл 
400274
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ЭЛЬБЭШЭН (ШИДТЭН) 
Амны хөндийн ариутгагч цацлага
Амны хөндийг цэвэрлэнэ. Бактериас хамгаалж амны 
хөндийн ердийн бичил орчинг дэмжинэ. Үрэвслийг 
буулгаж, буйлнаас цус шүүрэхээс хамгаална. Амнаас 
гарах эвгүй үнэрийг арилгана. 

Найрлага: октенидин (ариутгах үйлчилгээтэй 
халдвар эсэргүүцэгч бодис), далсар цэцэг, батраш, 
эвкалипт болон шимтэглэйн эфирийн тос, нимбэгний 
тос, литсей модны тос. 

10 мл 
402880

ШҮД АРЧИЛГАА
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Шүдний оо
СИБИРИЙН ПРОПОЛИС
Ердийн хамгаалалт
Найрлагандаа сибирийн эмийн ургамлууд 
болон зөгийн прополисийн онц гойд ханд 
агуулдаг тул бактери эсэргүүцэх, үрэвслийн 
эсрэг болон шарх эдгээх үйлчилгээтэй.

Ургамлын идэвхитэй найрлага: зөгийн прополисийн 
эмульс, сибирийн ургамлуудын эфирийн тос ба ханд, 
сибирийн бадаан болон хулганасүүлийн ханд. 

75 мл 403380

Шүдний оо
СИБИРИЙН НОХОЙН ХОШУУ
Нөхөн сэргээлт ба шинэчлэл
Сибирийн нохойн хошууны ханд, улаан 
шавар нь буйлны цусан хангамжийг 
сайжруулна, амны хөндийн салст 
бүрхүүлийн нөхөн төлжилтийг дэмжиж, 
шүдний пааланг бэхжүүлнэ. Сибирийн 
арц, чацаргана, хулганасүүл болон 
алтантовч цэцэг нь үрэвсэл үүсэхээс ба 
буйлны үрэвслээс сэргийлнэ, шүд цоолох 
бактериудын идэвхийг дарангуйлна.

Ургамлын идэвхитэй найрлага: сибирийн нохойн 
хошууны ханд, улаан шавар, сибирийн арц, хулганасүүл, 
чацаргана, алтантовч цэцгийн ханднууд. 

75 мл 403379

ЭЛЬБЭШЭН (ШИДТЭН) 
Амны хөндийг ариутгагч бальзам
Амны хөндийг цэвэрлэнэ. Бактериас 
хамгаалж амны хөндийн ердийн бичил 
орчинг дэмжинэ. Үрэвслийг буулгаж, 
буйлнаас цус шүүрэхээс хамгаална. Амнаас 
гарах эвгүй үнэрийг арилгана. 

Найрлага: хлорофиллипт (эвкалиптын навчны ханд), 
сибирийн шинэсний ханд, эвкалиптын тос, батраш, 
хулганасүүл, чихэр өвс, япон тарнын өвс, байгалийн гүүн 
хөх, алтантовч, цайны модны тос. 

250 мл 401915
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АМЬДРАЛЫН ЧАНАРЫГ 
САЙЖРУУЛНА. ӨДӨР БҮР. 
ENDEMIX — СИБИРИЙН УРГАМЛУУДЫН ИДЭВХИТЭЙ 
БОДИСУУДЫГ ХҮЧИРХЖҮҮЛЭХ ОНЦГОЙД ИЖ БҮРДЭЛ

ИЖ БҮРДЛИЙН НАЙРЛАГАНД эрүүл 
мэндийг дэмжих биологийн идэвхитэй 
нэмэлтүүдэд үр дүнтэй ажилладаг дасан 
зохицуулагч ургамлууд багтсан.

Элеутерококк Цагаан даль Улаан гишүү Байгалийн  
гүүн хөх

Хонгорцгонын 
үндэс

ШИНЭ ҮЕИЙН ХАНДЛАХ ТЕХНОЛОГИ —  
УРГАМЛУУДЫН «АМЬД» ШҮҮСИЙГ БОДИТООР ХАДГАЛНА

5 ЭНДЕМИК СИБИРИЙН УРГАМЛУУД  
МАШ ӨНДӨР БИО ИДЭВХИТЭЙ

ENDEMIXTM ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД идэвхитэй 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хүчирхжүүлэн 
арьсны эсүүдэд үйлчилнэ.

1 2 3
ЭСИЙН ТҮВШИНД 
АРЬСНЫ ЗАЛУУ НАСЫГ 
ХАДГАЛНА
Яг ижилхэн хугацаанд 
«хөгширсөн» эсүүд 
26,4%-иар багассан.

АРЬСНЫ ЭСИЙН НӨХӨН 
ТӨЛЖИЛТ
Кератиноцитүүдийн 
(эпидермисийн шинэ 
эсүүд) өсөлтийн хурд 
26,6%*-иар өндөр.

ФОТО ХӨГШИРӨЛТИЙН 
ХАМГААЛАЛТ
ENDEMIX TM иж бүрдэл хэт ягаан 
туяаны хорт нөлөөг бууруулж, 
коллаген задрахаас сэргийлнэ. 
Хамгаалалтын үр дүн  
21,7%*-иар их.
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ENDEMIXTM ИЖ БҮРДЭЛ НЬ 5 ЭНДЕМИК 
СИБИРИЙН УРГАМЛУУДЫН ИДЭВХИТЭЙ 
ХЭСГҮҮДЭД СУУРИЛАСАН
Эндемик ургамлууд эсвэл эндемикүүд гэдэг бол зөвхөн тодорхой нутаг дэвсгэрт  
(энэ тохиолдолд Сибирьт) ургадаг ургамлууд юм.

УЛААН ГИШҮҮ — эсүүдийг хорт 
бодисууд болон хаягдлуудаас 
цэвэрлэнэ, бодисын солилцоог 
хэвийн болгоно, дархлаа сайжруулж, 
эсүүдийн амьдрах чадварыг 
нэмэгдүүлнэ.

ЭЛЕУТЕРОКОКК — идэвхижүүлэх, 
сэргээх болон дасан зохицуулах үр 
дүнгээрээ алдартай.

ХОНГОРЦГОНЫН ҮНДЭС —  
сэргээх, идэвхижүүлэх, дасан 
зохицуулах үйлчилгээтэй.

БАЙГАЛИЙН ГҮҮН ХӨХ —  
дасан зохицуулах, исэлдэлтийн 
эсрэг, хөгширөлтийн эсрэг шинж 
чанаруудтай.

ЦАГААН ДАЛЬ — исэлдэлтийн эсрэг, 
ариутгах шинж чанараараа алдартай, 
эсийн солилццонг сайжруулна.
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НҮҮР УГААХ УРГАМЛЫН БАЛЬЗАМ
ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй тэргүүлэх 
цувралын алдартай бүтээгдэхүүн. 
Байгалийн гаралтай томъёо (саван 
агуулаагүй) нь ургамлын хөөсрүүлэгчид 
сууриласан бөгөөд өдөр тутмын бохирдол, 
нүүрний будгийг зөөлөн боловч үр 
дүнтэйгээр арилгана. Арьс таталдах, тавгүй 
мэдрэмжийг төрүүлэхгүй, сэргэг, цэвэр 
цэмцгэр байдлыг бэлэглэнэ.
75 мл 405815

НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЦЭВЭРЛЭХ ТОС
Зөөлөн тос нь нэг л хөдөлгөөнөөр бохирдол, 
гоёлын нүүр будалт, себумын илүүдлийг 
арилгаж, тосны давхаргийг гэмтээхгүй, 
арьсны хамгаалах шинж чанарыг 
алдуулахгүй. ENDEMIX™ ургамлын хандны 
иж бүрдэл нь эсийн нөхөн төлжилтийг 
нэмэгдүүлнэ, эфирийн тоснууд тав тухыг 
бэлэглэж, нүүрний арьсыг арчилна. Усаар 
угаах шаардлагагүй.
100 мл 404772
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НҮҮРНИЙ ӨӨ ДАРАХ СЭРГЭЭГЧ
Хэвийн, тослог эсвэл холимог арьсанд төгс тохирно. Тослог гялбааг 
арилгаж, бүдгэрүүлнэ, нүхжилтыг багасгахад дэмжлэг үзүүлнэ. 
Арцны ус болон жимсний хүчлүүдийн иж бүрдлийн ачаар арьсанд 
өө үүсэхээс сэргийлнэ.
200 мл 404774

НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЧИЙГШҮҮЛЭХ СЭРГЭЭГЧ
Хуурай болон мэдрэмжтэй арьсыг тайвшруулж, тав тухыг бэлэглэнэ! 
Чийгшүүлэх сэргээгч нь арьсыг тайвшруулж, арчилгааны бусад 
бэлдмэлийг түрхэхэд арьсыг бэлдэнэ. Лаванда цэцгийн гидролат 
мэдрэг чадварыг бууруулж, үрэвслийг арилгана, далдуу модны 
гидролат арьсыг эрт хөгширөөхөөс сэргийлнэ, харин хөвөн ба цагаан 
будааны тоснууд хүрээлэн буй орчны сөрөг нөлөөнөөс хамгаална. 
200 мл 404773

НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ СЭРГЭЭХ ГУУЖУУЛАГЧ
Хамгийн эмзэг ба хуурайшсан арьсыг ч зөөлөн цэвэрлэж, 
шинэчлэнэ. Хушганы яснаас гаргасан энгэсэг нь бүрэлгэнэ болон 
цангис жимстэй хослон эвэршсэн хэсгүүдийг арилгана, байгалийн 
гаралтай тоснууд нь арьсыг гайхалтай чийгшүүлнэ, харин ENDEMIX™ 
иж бүрдэл нь эсийн нөхөн сэргээлтийг нэмэгдүүлнэ.
75 мл 405816

ТУНГАЛАГ (СЭРҮҮН)
Нүүрний арьсыг 
залуужуулагч тоник
250 мл 401808
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НОВОМИН
120 капсул  
500020

Исэлдэлтийн эсрэг үр 
ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд 
БИХН «НовоМин»-тай хамт 
хэрэглэхийг зөвлөж байна.

ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ БОДИСУУДТАЙ НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ 
СЭРГЭЭГЧ
Арьсандаа исэлдэлтийн эсрэг үр дүнтэй арчилгаа бэлэглэж, гоо 
сайхан, залуу насыг нь хадгалаарай! ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй 
сибирийн ургамлуудын хандууд болон Sepivital™ онцгойд 
аминдэмийн молекул нь арьсны байдлыг сайжруулж, хаван 
бууруулна, хөгширөлтийн эсрэг илэрхий үйлчилгээ үзүүлнэ.
200 мл 409251

НҮҮРНИЙ АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН ШӨНИЙН ТОС 
ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ БОДИСУУДТАЙ
Самрын тос, цэцэгсийн ус болон А, Е, С аминдэмтэй  баялаг тос 
нь арьсыг шөнийн цагт тэжээж, түүнийг исэлдэлтийн эсрэг 
бодисуудаар хангана, чийгний ердийн тэнцвэрийг нөхөн сэргээнэ. 
Өглөө нь арьс сэргэж, амраад гоо сайхнаар гэрэлтэнэ.
50 мл 409250

НҮҮРНИЙ АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН ӨДРИЙН ТОС SPF 15 
ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ БОДИСУУДТАЙ
Исэлдэлтийн эсрэг маш хүчирхэг бодисууд ба онцгойд Sepivital™ 
аминдэмийн молекул хослосны ачаар тос нь нүүрний арьсыг 
үр дүнтэй арчилна, залуу насыг хадгалж, гоо сайханг дэмжинэ. 
Ургамлын ENDEMIX™ иж бүрдэл нь нарны туяаны нөлөөгөөр 
коллаген задрах үйл явцыг багасгана.
50 мл 409249
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ОМЕГА-3, -6, -9 ТОСНЫ ХҮЧЛҮҮДИЙН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ 
ЗОВХИНЫ ТОС
Нэгэн зэрэг зөөлөн бөгөөд омега хүчлүүдийн ашигтай иж бүрдэлтэй 
гайхалтай тэжээх тос нь агшин зуур шингэж, нүд орчмын арьсыг 
сэргээж, эрүүлээр гэрэлтүүлнэ. Бичил эргэлтийг идэвхижүүлж, 
сэтгэл хөдлөлийн үрчлээсүүд, хаван болон нүдний доорхи хар 
толбыг  илэрхий багасгана.Цангис, чацаргана болон эхиумын үрийн 
байгалийн гаралтай үнэтэй тоснуудын өвөрмөц хослолтой тул 
арьсыг эрчимтэй нөхөн сэргээнэ.
15 мл 409254

ОМЕГА-3, -6, -9 ТОСНЫ ХҮЧЛҮҮДИЙН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ 
НҮҮР УГААХ ГЕЛЬ
Өдөр тутмын бохирдол болон хорт бодисуудыг арилгана, ус, тосны 
тэнцвэрийг хямраахгүй, арьсыг хэт хуурайшуулахгүй. Омега-3, -6, 
-9 хүчилтэй байгалийн гаралтай, үр дүнтэй хослол нь исэлдэлтийн 
эсрэг шинж чанаруудтай ба арьсыг эрт хөгширөхөөс хамгаалж, уян 
хатан байдал, залуу насны гэрэл гэгээг буцаан олгоно. 
300 мл 409252

ОМЕГА-3, -6, -9 ТОСНЫ ХҮЧЛҮҮДИЙН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ 
НҮҮРНИЙ ТОС 
Тос нь насны өөрчлөлтүүдтэй тэмцэхэд таны найдвартай 
холбоотон болно! Омега-3, -6, -7, -9 тосны үр ашигтай хослол нь эрт 
хөгширөлтөөс хамгаалж, арьсны исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг 
хангана, түүний уян хатан байдлыг эргүүлэн өгч, гэрэлтүүлнэ. 
75 мл 409253
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НҮҮРНИЙ ГЯЛБААГ 
БҮДГЭРҮҮЛЭХ МАСК
Тослог гялбааг арилгаж, 
арьсандаа гоо сайхан, сэргэг 
байдлыг өдрийн турш 
бэлэглээрэй! Шаазангийн болон 
ногоон хэмээх хоёр төрлийн 
шаврууд нүхжилтыг үр дүнтэй 
цэвэрлэж, 6 цагийн* турш 
арьсны гялбааг бүдгэрүүлнэ. 
Гамамелис, нарс модны болон 
ганга өвсний гидролатууд 
арьсыг сэргээж, чангална, 
тосны булчирхайн ажиллагааг 
хянан зохицуулна. 
50 мл 407638

 • Арьсны байгалийн 
арчилгааг үнэлдэг хүмүүст

 • Эрэгтэйчүүд ба 
эмэгтэйчүүдэд

 • Бүх насныханд
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НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЧИЙГШҮҮЛЭХ МАСК
Байгаль эхээс бэлэглэсэн зөв арчилгааны жор: самрын тоснууд 
болон ENDEMIX™ хослосон церамидын иж бүрдэл. Та төгс тав тухыг 
мэдрэнэ: таны арьсыг чийгшүүлж, хэт хуурайшихаас хамгаална, цаг 
агаарын өөрчлөлтүүд болон цаг хугацааны нөлөөнөөс та айлтгүй 
боллоо!
50 мл 407635

НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ГҮН ЦЭВЭРЛЭХ МАСК 
Арьс цэвэрлэх шинэ хандлага: дулаан солилцох томъёо нь 
бохирдлыг арилгаж, нүхжилтыг багасгана, шаазангийн болон 
далайн шавар нь тосны булчирхайн үйл ажиллагааг зохицуулна, 
ургамлын хандууд цусны бичил эргэлтийг сайжруулна. ENDEMIX™ 
иж бүрдэл нь залуу насыг эсийн түвшинд хадгална.
50 мл 407636

НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ СЭРГЭЭГЧ МАСК 
Нүүрний ядарсан арьсанд зориулсан байгалийн гаралтай хамгаалалт! 
Хүн орхоодой болон гинкго билобагийн ханд нь цусны бичил 
эргэлтийг сайжруулна, хуш мод ба ши ургамлын тоснууд арьсыг 
гайхалтай зөөлрүүлж, био хүртээмжтэй хэлбэрийн фолийн хүчлийн 
ханд уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлнө. ENDEMIX™ иж 
бүрдэл эсийн нөхөн төлжилтийг 26,6%*-иар сайжруулна.
50 мл 407637
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УСАНД ОРОХ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ
1-т 2 онцгойд бэлдмэл нь бие ба үсэнд сэргэг байдлыг бэлэглэж, 
өдрийн турш эрч хүчээр цэнэглэнэ. Байнга хэрэглэхэд төгс тохирно: 
мэдрэг арьсыг цочроохгүй, хэт хуурайшуулахгүй, сайн зайлагдаж 
арьс таталдах мэдрэмжийг үлдээхгүй. Кофеин болон L-аргинин 
сэргээж, арьсан дахь бичил эргэлтийг сайжруулна; хүн орхоодой 
болон ганга өвсний ханд нь биеийн ерөнхий байдлыг бэхжүүлнэ.
250 мл 405817

САХАЛ ХУССАНЫ ДАРААХЬ БАЛЬЗАМ
Сахал хуссаны дараахь тавгүй байдлыг агшин зуур арилгаж, арьсыг 
тайвшруулж, зөөлрүүлнэ, шинэчлэгдэх үйл явцыг идэвхижүүлж, 
шарх, зүсэлтийг хурдан эдгээнэ. Бальзам нь арьсыг таатай сэргээж, 
хурдан шингэдэг тул наалдах, таталдах мэдрэмжийг үлдээхгүй.
100 мл 404780

САХАЛ ХУСАХ ГЕЛЬ
Сэргээгч гель нь сахал хусалтыг тав тухтай, таатай болгоно. 
Эфирийн тоснууд нь цочроо үүсэхээс сэргийлнэ, ургамлын хандууд 
нөхөн төлжилтийг сайжруулж, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлнэ, 
харин ENDEMIX™ иж бүрдэл нь арьсны залуу насыг эсийн түвшинд 
хадгална. 
100 мл 404781

75



УУЛЭН (ҮҮЛЭН)
Үс хөвсийлгөх 
шампунь 
250 мл 406400

УУЛЭН (ҮҮЛЭН)
Үс хөвсийлгөх 
бальзам-
ангижруулагч 
250 мл 406401 

ҮС ХӨВСИЙЛГӨХ ШАМПУНЬ
ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй шампунь нь үс 
болон хуйхыг зөөлөн цэвэрлэж, үсийг 
гялалзуулна, хөвсийлгөнө. Байнга 
хэрэглэхэд үсийг толигор болгож, 
хугаралтыг багасгана, үс засалтыг удаан 
хугацаанд хадгална, үсийг механик ба 
дулааны гэмтлээс хамгаална.
250 мл 409257

ҮС ХӨВСИЙЛГӨХ  
БАЛЬЗАМ-АНГИЖРУУЛАГЧ
ENDEMIX™ иж бүрдлийн ургамлын 
идэвхитэй хэсгүүд болон эфирийн тоснууд 
нь полисахаридууд ба аминхүчлүүдтэй 
хослон үсийг уян хатан болгож, мэдэгдэхүйц 
хөвсийлгөнө, хугаралтыг багасгана. 
Бальзам-ангижруулагчийг ашигласнаар 
үс засалтыг удаан хадгалж, үсийг толигор, 
дуулгавартай болгоно.
250 мл 409258
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ҮС УРГУУЛАХ ШАМПУНЬ
В6 болон РР аминдэмүүд, даливс ба цагаан гааны хандтай шампунь 
нь үсний уутанцарын үйл ажиллагааг хэвийн болгож, хуйхан 
дахь цусны бичил эргэлтийг идэвхижүүлнэ. ENDEMIX™ иж бүрдэл, 
пантенол болон инулин нь үсийг чийгшүүлж, илүү уян хатан 
болгоно, ердийнөөр гялалзуулж, гэрэлтүүлнэ.
250 мл 406327

ҮС УРГУУЛАХ АНГИЖРУУЛАГЧ БАЛЬЗАМ
ENDEMIX™ иж бүрдэл, кератины гидролизат болон инулинтай 
ангижруулагч бальзам нь үс ургалтыг идэвхижүүлж, үсийг 
бэхжүүлж, тэгшилнэ. Ургамлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй иж бүрдэл 
нь чийгшүүлж, үсийг ердийнөөр гялалзуулж, гэрэлтүүлнэ.
250 мл 404783

ҮС УРГУУЛАХ МАСК
Кератины гидролизат, кофеин болон РР аминдэмтэй био идэвхитэй 
маск нь үсийг угаас нь бэхжүүлж, ургалтыг идэвхижүүлнэ. Зөгийн 
балтай ангижруулагч, ENDEMIX™ иж бүрдэл болон Д-пантенол нь 
үсийг чийгшүүлж, тэгшилнэ, илүү дуулгавартай болгож, гоо сайханг 
бэлэглэнэ, толийлгож гялалзуулна.
150 мл 404785
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ENDEMIX

ХАГНЫ ЭСРЭГ ШАМПУНЬ
Байнга хэрэглэхэд шампунь нь хаг үүсэх шалтгааныг 
арилгахад туслана. Эфирийн тоснууд болон натрийн 
уснинат  Evosina® нь ариутгах үйлчилгээтэй, 
L-аргинин үсийг угнаас нь бэхжүүлнэ, ENDEMIX™ 
ургамлын иж бүрдэл нь чангалж, ердийнөөр 
гялалзуулна.
250 мл 404788
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НӨХӨН СЭРГЭЭХ ШАМПУНЬ
Үр дүнтэй шампунь нь зөөлөн цэвэрлэх бөгөөд байнга хэрэглэхэд 
хуурай, гэмтсэн үсийг амьдруулна. Гидролизжүүлсэн кератин, 
РР болон В6 аминдэмүүд хугарамтгай үсийг нөхөн сэргээнэ, 
хуурайшилттай тэмцэж, өнгийг тодоор хадгална, үсийг уян хатан, 
толигор болгоно. Даливс болон балжин гармын ханд бичил 
эргэлтийг сайжруулж, хуйхыг эрүүлжүүлнэ, цочроо болон загатнааг 
арилгана, зуун наст ба Endemix™ ургамлын иж бүрдэл нь үсийг 
чийгшүүлж, аминдэмээр хангана, амьдралын эрч хүч, гоо сайханг 
буцаан олгож гялалзуулна.
250 мл 410276

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АНГИЖРУУЛАГЧ БАЛЬЗАМ
ENDEMIX™ ургамлын иж бүрдэлтэй бальзам нь гэмтсэн үсний 
бүтцийг эрчимтэй нөхөн сэргээж, будсаны дараа өнгийг хадгалахад 
туслана. Даливс болон зуун настын шүүстэй ханд нь сархи өвс, 
жүрж болон ши ургамлын тостой хослон үсийг гүн чийгшүүлж, 
зөөлрүүлнэ, ердийнөөр гялалзуулж, гэрэлтүүлнэ.
250 мл 404786

ҮСИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ МАСК
Байгалийн гаралтай фосфолипидууд болон ENDEMIX™ иж 
бүрдэлтэй тансаг маск нь хуурай ба будагтай үсний гурвалсан 
арчилгааг хангана: тэжээж, чийгээр хангана, хэрэглэх болгонд 
илүү дуулгавартай болгоно. Кератин гэмтсэн үсийг ухаалгаар, 
сонгомолоор нөхөн сэргээнэ, анарын тос нь зөөлрүүлж, тэгшилнэ.
150 мл 405818
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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН АРИУН 
ЦЭВРИЙН ДЕО-ГЕЛЬ
Цэвэрлэгээний зөөлөн гель нь чийгшүүлэх 
ба ариутгах илэрхий үйлчилгээ үзүүлнэ, 
эмзэг хэсэгт тавгүйтэх, таагүй үнэр 
гарахаас сэргийлнэ. Идэвхитэй бодисууд 
нь ENDEMIX™ ургамлын хандтай  хослож 
арьсны ердийн хамгаалалтыг нэмэгдүүлнэ.
150 мл 405821

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН АРИУН 
ЦЭВРИЙН БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ФИТО САВАН
Зөөлөн саван нь эмзэг хэсгийн мэдрэг 
арьсыг гамтай цэвэрлэж, бактерийн эсрэг 
найдвартай хамгаалж, арьсыг тайвшруулна. 
Найрлага дахь эфирийн тоснууд нь ариутгах 
үйлчилгээтэй, ердийн бичил орчинг нөхөн 
сэргээж, хэсэг газрын дархлааг дэмжинэ.
300 мл 405822
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ХУВИЙН АРИУН ЦЭВРИЙГ САХИХ ХӨӨС
Балжин гарма, төлөгч өвс, ажиг өвсний ханд болон сүүний 
хүчилтэй зөөлөн хөөс нь мэдрэг арьсыг хуурайшуулахгүйгээр 
зөөлөн цэвэрлэнэ. Бэлдмэл нь эмзэг газрын рН-тэнцвэрийг дэмжиж, 
ариутгах үйлчилгээ үзүүлнэ, өдрийн турш тав тухыг мэдрүүлнэ.
150 мл 403023

ХУВИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН БАКТЕРИЙН ЭСРЭГ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ЦАЦЛАГА
Флорентиний ус замбага цэцэгний хандтай, грейпфрутын яс болон 
ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй хослон эмзэг хэсгийн бичил орчинг хэвийн 
болгож, хэсэг газрын дархлааг сайжруулна. Лаванда цэцэг, цайны 
модны гидролатууд ариутгах үйлчилгээ үзүүлж, тавгүй байдал 
үүсэх, эвгүй үнэр гарахаас сэргийлнэ.
60 мл 407584

ЗӨӨЛӨН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ГЕЛЬ
Хөнгөн гель нь эмзэг газрын арьсыг зөөлөн арчилна. Найрлаганд нь 
багтах байгалийн гаралтай тоснууд болон ургамлын хандууд нь нас 
ахихад уян хатан чанар алдагдсанаас шалтгаалж арьс хуурайших, 
тавгүй байдал үүсэхээс хамгаална.
30 мл 407589

ШУУДЭР (ШҮҮДЭР)
Эмэгтэйчүүдийн хувийн 
ариун цэврийн байгалийн 
гаралтай фито саван
250 мл 401825
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ХӨЛНИЙ ТОС
Иж бүрэн арчилгаа
Прополисийн хандтай, ENDEMIX™ 
ургамлын иж бүрдэл болон үнэт тостой 
томъёо нь арьсыг тэжээж, зөөлрүүлнэ, 
тав тухыг бэлэглэнэ. Гиалуроны хүчил 
болон байгалийн гаралтай глюкоманнан 
полисахарид нь хуурайших хандлагатай 
арьсанд жинхэнэ аврал болно!
75 мл 408254

БАКТЕРИЙН ЭСРЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 
ХӨЛНИЙ ТОС
Байгалийн гаралтай Evosina® ургамлын 
ханд, манука, айлс, цайны модны тоснууд, 
маклейн ханд нь бактерийн эсрэг үйлчилгээ 
үзүүлж, загатнаа, хорсолт, таагүй үнэрийг 
арилгана. Годил, царс модны холтосын 
ханд болон тапиокийн цардуул нь хөлс 
ялгаралтыг бууруулж, өдрийн турш сэргэг 
байдлыг дэмжинэ. 
75 мл 405596
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БААРХАД (ХАМБА ХИЛЭН)
Булганы тостой гарын арьсыг нөхөн 
сэргээх тос 
Орлуулашгүй тосны хүчлүүдийг өндөр 
концентратаар агуулах булганы тос нь 
арьсыг зөөлрүүлж, арьсны байгалийн 
тэнцвэрийг нөхөн сэргээж, түүнийг толигор, 
уян хатан болгоно. Аллантоин нь цочроог 
арилгаж арьсыг тайвшруулна.

Идэвхитэй найрлага: булганы тос, ши ургамал, рапса, 
чацаргана болон хушны тос.

75 мл 404863

БААРХАД (ХАМБА ХИЛЭН)
Уруулыг дээд зэргээр тэжээх булганы 
тостой бальзам 
Ши ургамал болон булганы тостой 
байгалийн гаралтай бальзам нь уруулын 
зөөлөн арьсыг зөөлрүүлж, тэжээнэ, мөн 
нөхөн сэргээнэ. Аминдэмүүд болон омега 
хүчлүүдээр баялаг үхрийн нүдний тос нь 
эсийн шинэчлэлийг идэвхижүүлж, насны 
өөрчлөлтүүдийг саатуулна.

Идэвхитэй найрлага: булганы тос, ши ургамал, сархи 
өвс, улаан буудайн үр, үхрийн нүдний тос, амурын 
хилэнгийн ханд.

15 мл 404864

БИЕ АРЧИЛГАА
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ДУХААЛ АЗА (АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ)
Иллэгний сэргээгч тос 
Сибирийн эфирийн тос болон батраш нь дулаан, эрч хүчийг бэлэглэж, 
сэргээх үйлчилгээ үзүүлнэ. Энэ тосоор иллэг хийхэд цусны эргэлт 
сайжирч, ядаргаа тайлагдана. 

Идэвхитэй найрлага: лемонграсс, батрашийн эфирийн 
тос, гацуур болон ганга өвсний эфирийн тос, ногоон кофе 
болон ойн самрын тоснууд. 

100 мл 
401832 

ДУХААЛ АЗА (АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ)
Иллэгний дулаацуулах тос 
Энэ тосоор иллэг хийхэд биеийг бүхэлд нь сайжруулж, цусны 
эргэлтийн үйл явцыг идэвхижүүлнэ, булчингийн хэт ачааллын үед 
туслана. 

Идэвхитэй найрлага: улаан чинжүү болон халуун вани-
лийн тоснууд, цагаан гаа, шанцайн эфирийн тос, задь, 
хулганасүүл, ветивер, бэрсүүт жүржний эфирийн тос. 

100 мл 
401833 

ДУХААЛ АЗА (АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ)
Иллэгний тайвшруулагч тос 
Зандан, кардамон, шимтэглэй болон эвкалиптын тансаг холимог нь 
биемахбодид сайнаар нөлөөлж, хүч чадлыг нөхөн сэргээж, дархлааг 
бэхжүүлнэ. 

Идэвхитэй найрлага: лавандагийн эфирийн тос, батраш 
болон зандан модны эфирийн тос, хошооны ханд, 
гүнжидийн тос. 

100 мл 
401834 
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Ойн г зээлзгэнэ & 
Ногоон цай
Гүзээлзгэний ханд арьсыг 
тэжээж, залуужуулах 
үйлчилгээ үзүүлнэ.

Бөөрөлзгөний ханд арьсны 
эсийг сэргээж, шинэчлэнэ.

Ногоон цайны ханд бол 
байгалийн гаралтай 
исэлдэлтийн эсрэг бодис 
бөгөөд хөгширөлтийн эсрэг, 
хордлого тайлах үйлчилгээтэй.

Энэхүү бие арчилгааны 
цувралыг сэтгэл санааны 
тэнцвэр болон хүч чадлыг нөхөн 
сэргээж, байгалиас заяасан гоо 
үзэсгэлэнгээ тодруулан төгс 
харагдахад тусгайлан зориулан 
бүтээсэн билээ.
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ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ & 
НОГООН ЦАЙ
Усанд орох чийгшүүлэгч 
тосон гель
Ногоон цайны сэргээх 
өнгөнд уусах гүйцэт 
боловсорсон гүзээлзгэний 
мэдрэг үнэртэй торгомсог 
бүтэцтэй тосон гель: биеийн 
арьсыг зөөлөн цэвэрлэнэ, 
чийгшүүлж, зөөлрүүлнэ.
250 мл 410022

ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ & 
НОГООН ЦАЙ
Биеийн арьсыг 
чийгшүүлэгч сүүн 
шингэн
Зөөлөн бүтэцтэй сүүн 
шингэн нь арьсыг 
зөөлрүүлж, тэжээнэ, арьсан 
дээр мэдрэг гүзээлзгэнэ 
болон сэргээх ногоон цайны 
амттай үнэрийг үлдээнэ.
250 мл 410019

ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ & 
НОГООН ЦАЙ
Биеийн арьсны чихэрлэг 
гуужуулагч
Байгалийн гаралтай чихэр 
болон боловсорч гүйцсэн 
жимсний жижиглэсэн ястай 
зөөлөн гуужуулагч нь 
арьсыг гайхалтай толигор, 
торгомсог болгоно.
100 мл 410016
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Хуш мод & Алим
Хуш модны тос тэжээл өгч, 
исэлдэлтийн эсрэг үйлчилгээ 
үзүүлнэ.

Алимны шүүс арьсыг сэргээж, 
чангална, уян хатан болгоно. 

Жодоо модны тос арьсыг 
гэрэлтүүлнэ.

ХУШ МОД & АЛИМ
Биеийн арьсны чихэрлэг 
гуужуулагч
Байгалийн гаралтай чихэр болон 
хушны самрын жижиглэсэн хальстай 
зөөлөн гуужуулагч нь арьсыг 
гайхалтай тэнийлгэж, торгомсог 
болгоно.
100 мл 410015
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ХУШ МОД & АЛИМ
Усанд орох чийгшүүлэгч тосон гель
Торгомсог бүтэцтэй усанд орох тосон 
гель нь хуш мод болон шүүслэг алимны 
тансаг үнэртэй: биеийн арьсыг зөөлөн 
цэвэрлэнэ, чийгшүүлж, зөөлрүүлнэ.
250 мл 410021

ХУШ МОД & АЛИМ
Биеийн арьсыг чийгшүүлэгч сүүн 
шингэн
Зөөлөн бүтэцтэй чийгшүүлэгч сүүн 
шингэн нь гайхалтай шингэж, арьсыг 
зөөлрүүлнэ, арьсан дээр хуш мод 
болон шүүслэг алимны тансаг үнэрийг 
үлдээнэ.
250 мл 410018
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СИБИРИЙН САРНАЙ
Усанд орох чийгшүүлэх гель
Сарнайн тансаг үнэртэй СПА арчилгаа: таны арьсыг зөөлөн 
цэвэрлэнэ, дээд зэргээр чийгшүүлж, тэжээнэ.

Идэвхитэй найрлага: болгар сарнайн нэрмэл ус, франц 
сарнайн ханд, болгар сарнайн тос, нохойн хошууны ханд.

250 мл 
403445

ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ БА БАТРАШ
Усанд орох сэрүүцүүлэх гель 
Сибирийн ургамлуудын хандад сууриласан усанд орох гель нь бие- 
ийн арьсыг үр дүнтэй цэвэрлэж сэтгэл санааг өргөнө. Батрашийн 
ханд нь арьсыг гайхалтай сэргээнэ, ойн шинэхэн гүзээлзгэний навч 
нь арьсыг чийгшүүлж, эрч хүч болон аминдэмээр хангана. 

Идэвхитэй найрлага: ойн гүзээлзгэнэ болон батра-
шийн ханд, амтат жүржийн эфирийн тос, грейпфрутын 
эфирийн тос.

250 мл 
402417

ЭРЧ ХҮЧТЭЙ ХҮН ОРХООДОЙ
Усанд орох сэргээх гель 
Сибирийн хүн орхоодой болон виргин арцны сэтгэл сэргэм үнэртэй 
усанд орох гель нь биеийн арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, зөөлрүүлнэ, эрч 
хүчээр цэнэглэнэ.

Идэвхитэй найрлага: сибирийн хүн орхоодойн 
(элеутерококкийн) ханд, виргин арцны эфирийн тос, 
амтат жүржийн эфирийн тос, бергамотын эфирийн тос, 
цооргонын эфирийн тос, цагаан гааны эфирийн тос.

250 мл 
402416
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ЭРЧ ХҮЧТЭЙ ХҮН ОРХООДОЙ
Гарын арьс ба хумсанд зориулсан тос 
Сибирийн хүн орхоодойн ханд болон виргин арцны эфирийн тостой 
тэжээлийн тос нь гарын арьсыг нөхөн сэргээж, тэнийлгэнэ. Кератин 
нь хумсыг бэхжүүлэхэд туслана.

Идэвхитэй найрлага: сибирийн хүн орхоодойн ханд, 
виргин арцны эфирийн тос, амтат жүржний эфирийн тос, 
бергамотын эфирийн тос, цооргонын эфирийн тос, цагаан 
гааны эфирийн тос.

75 мл  
402588

СИБИРИЙН САРНАЙ
Гарын арьс ба хумсанд зориулсан тос 
Гайхалтай үнэртэй тос нь хөгширөлтийн үйл явцыг удаашруулна, 
кератин нь хумсыг бэхжүүлнэ.

Идэвхитэй найрлага: нохойн хошуу, далсар болон 
франц сарнайн ханд, болгар сарнайн цэцэг болон 
тостой.

75 мл  
403443

ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ БА БАТРАШ
Гарын арьс ба хумсанд зориулсан тос
Ойн гүзээлзгэнэ батрашийн хандаар баяжуулсан анхилуун тос нь 
гарын арьсыг толигор болгож, тэжээнэ. Идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь хумс арчилгааг хангаж, бэхжүүлнэ, хугаралтаас 
сэргийлнэ.

Идэвхитэй найрлага: ойн гүзээлзгэний ханд, батрашийн 
ханд, амтат жүржийн тос, грейпфрутын эфирийн тос.

75 мл 
402587 
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НҮҮР АРЧИЛГАА
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ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР:
Нэг бэлдмэлийг янз бүрээр хэрэглэх 
боломжтой:
1. ЦЭВЭРЛЭГЭЭ — өдөр тутам.
2. ГУУЖУУЛАЛТ – өнжөөд нэг удаа  

(илүү эрчимтэй).
3. МАСК БА ГҮН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ – түрхээд 

15 минут байлгана.

СИБИРИЙН ХҮН ОРХООДОЙ
сибирийн хүн орхоодойтой, царс модны 
холтос, арц, ганга болон элхаршийн 
хандтай
3-т 1 цэвэрлэх бэлдмэл нь шууд гурван 
зорилгыг биелүүлэхэд чиглэгдсэн: 
цэвэрлэгээ, гуужуулалт, гүн цэвэрлэгээ 
хийнэ. Зөөлөн цэвэрлэж, бохирдлыг үр 
дүнтэй арилгаж, тав тухтай мэдрэмжийг 
бэлэглэнэ.
75 мл 402585

СИБИРИЙН ХҮН ОРХООДОЙ — 
хүчирхэг дасан зохицуулагч бөгөөд 
бидний биемахбодийг хүрээлэн 
буй орчны таагүй нөхцөлд дасан 
зохицуулж, түүнд нэмэлт эрч хүчийг 
олгодог.
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БАЙГАЛИЙН 
ГОО САЙХНЫ 
ЛАБОРАТОРИ: 
ШИНЭ ТҮВШИН
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ШИНЭ БАРАА! СЭРГЭЭГЧ СОФТНЕР 
ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Хөнгөн бүтэцтэй, сэргээгч, 
зөөлрүүлэгч бэлдмэл. 
Арьсыг агшин зуур 
чийгшүүлж, гэрэлтүүлнэ, 
бусад бэлдмэлүүдийн 
үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ.

СЭРГЭЭГЧ СОФТНЕР 
НЬ ДАРААХЬ 
ХҮМҮҮСТ ТОХИРНО:
 • Гундуу, хуурай 

арьстай
 • Тэгш бус, өнгөгүй 

арьстай
 • Хавагнасан, бөглөрсөн 

арьстай
 • Нүүрний арьс нь нас 

ахихад өөрчлөгдсөн
 • Халууны улиралд 

арьс онцгой арчилгааг 
шаарддаг үед

ЗАЛУУЖУУЛЖ 
СЭРГЭЭХ СОФТНЕР
Арьс цэвэрлэгээг төгс 
дуусгана: тайвшруулж, 
зөөлрүүлнэ, нөхөн сэргээж, 
цаашдын арчилгаанд 
түүнийг бэлдэнэ.
200 мл 408253

EXPERALTA
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ШИНЭ БАРАА!

НҮҮР УГААХ ЦЭВЭРЛЭГЧ ТОС
Зөөлөн цэвэрлэгээ: ус, тосны болон  
рН-тэнцвэрийг хадгална. Хэт мэдрэг арьсанд 
ч төгс зохицоно. 
200 мл 408368

НҮҮРНИЙ БУДАГ АРИЛГАХ 
МИЦЕЛЛЯРЫН УС
Нүүр, зовхи болон уруулын арьсыг зөөлөн 
цэвэрлэнэ. Нүүрний арьсыг үрэхгүйгээр 
будгийг нь арилгана. 
200 мл 408369

ЗӨӨЛӨН ЦЭВЭРЛЭХ БЭЛДМЭЛ
Үнэт тоснуудтай торгомсог эмульс нь арьсыг 
зөөлөн цэвэрлэж, тайвшруулна, хүрээлэн 
буй орчны хорт нөлөөнөөс хамгаална.
100 мл 409977

НҮХЖИЛТЫГ АРИЛГАХ 
ГУУЖУУЛАГЧ
Эвэршсэн хэсгүүдийг зөөлөн гуужуулна, 
арьсыг толийлгож нүхжилтийг нээнэ, эдийн 
амьсгалыг сайжруулна.
100 мл 408371

ШИНЭЧИЛСЭН ЗАГВАР!
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ЭРЧИМТЭЙ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ШӨНИЙН ТОС
Шингэн алт болон пептидуудын онцгой хослолтой шөнийн 
тэжээлийн тос нь үрчлээний тоо хэмжээ болон гүнг багасгаж,  
арьсны уян хатан байдлыг буцаан олгоно.  
50 мл 408374

ИДЭВХИТЭЙ ЗАЛУУЖУУЛАХ ӨДРИЙН ТОС
Пептидууд болон цагаан алтыг онцгой хослуулсан тансаг тос нь 
үрчлээг тэнийлгэж, арьсыг уян хатан болгож гэрэлтүүлнэ. 
50 мл 404321/408373

ӨДРИЙН ЗАЛУУЖУУЛАХ ФЛЮИД
SPF-хамгаалалттай шинэчилсэн томъёо: арьсны залуу насыг 
хадгалж шинэ үрчлээ үүсэхээс сэргийлнэ. 
50 мл 408372

{25+}

{25+} {40+}

{40+}
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НҮҮРНИЙ АРЬСНЫ ОЛОН ҮЙЛДЭЛТ ТОС
Сибирийн тоснуудын үнэт иж бүрдэл нь өдрөөс өдөрт хөгширөлтийн 
үйл явцуудыг удаашруулж арьсыг залуу, гэрэлтсэн хэвээр хадгална. 
Е аминдэм болон омега-3 тосны хүчлүүдээр баялаг тос нь арьсыг 
исэлдэх стрессээс хамгаална, коллагены ялгаралтыг идэвхижүүлж, 
үрчлээний илрэлийг мэдэгдэхүйц багасгана, арьсыг бэхжүүлнэ.
10 мл 405382

ӨТГӨРҮҮЛСЭН ИЙЛДЭС «ЗАГВАРЧЛАЛ БА АРЬС ТАТАЛТ»
Арьсны гайхалтай таталтанд
X50 PHOTOGLOW шинэтгэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь нүүрний 
хэлбэрийг татаж галбиржуулна, арьсны нягт ба зузааныг 
нэмэгдүүлнэ, арьсыг тэгшлэнэ.
10 мл 404325

ӨТГӨРҮҮЛСЭН ИЙЛДЭС «ҮРЧЛЭЭНИЙ ЗАСАЛ»
Үрчлээ болон нас ахихад илэрдэг арьсны бусад өөрчлөлтүүдтэй 
тэмцэх дээд зэрэглэлийн бэлдмэл. Үнэтэй идэвхит хэсэг нь дух, 
хамар, ам орчмын арьс, хацар, эрүү, нүдний болон уруулын эргэн 
тойрны арьсны гадаргууг үр дүнтэйгээр тэнийлгэнэ.
10 мл 404324

ӨТГӨРҮҮЛСӨН ИЙЛДЭС «ЧИЙГШҮҮЛЭЛТ БА ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ»
Арьсны агшин зуурын нөхөн сэргээлтийн мэдрэмжинд
Х50 HYALFILLER иж бүрдэл нь гиалуроны хүчилтэй хослон 
өөрийн гиалуроны хүчлийн нийлэгшилтийг нэмэгдүүлж, түүгээр 
эпидермисийн дээд давхрыг хангана. Үрчлээг дотроос болон гаднаас 
тэнийлгэнэ.
10 мл 404322

{30+}

{50+}

{40+}
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EXPERALTA
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УХААЛАГ ТОС
Нүүрний үрчлээгээ арилгаарай! Нүдний эргэн тойронд үүсэх 
«галуун сарвуу» ба уруулын дэргэдэх үрчлээг мартаарай. ОЧИР-
ЭРДЭНЭ ЭНГЭСЭГ нь эсүүдийн амьдралын мөчлөгийг уртасгаж, 
ДНК-д хуримтлагдсан алдааг засдаг, исэлдэлтийн эсрэг хүчирхэг 
үйлчилгээтэй.
50 мл 406342

НҮҮРНИЙ АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН КРИОЛИФТИНГ МАСК
Агшин зуур өөрчлөн шинэчлэгдэнэ! 
Криолифтинг маск нь арьсыг сэргээж, ядаргааны ул мөрийг 
арилгана, нүүрний арьсны өнгийг сайжруулна. Маскийг хэрэглэсний 
дараа арьс уян хатан болж, сэргэнэ, нүүрний хэлбэр илүү тодроно.
50 мл 410091

УХААЛАГ ИЙЛДЭС
Тусгай бичил бөмбөлөгт «савлагдсан» өндөр молекулт гиалуроны 
хүчил нь интоорын үнэт тоснууд болон хандтай хослон үрчлээг 
агшин зуур тэнийлгэж, нүүрний өнгийг тэгшилж, гэрэлтүүлнэ.
50 мл 409280

{30+} {40+}

{25+} {40+}
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ТӨГС АРЬС  
EXPERALTA PLATINUM-ТАЙ
ЗӨВ ЧИЙГШҮҮЛЭЛТ, ХӨГШИРӨЛТИЙН ЭСРЭГ АРЧИЛГАА 
БОЛОН НҮҮРНИЙ ӨНГИЙГ ЗӨӨЛӨН ТЭГШИЛНЭ.

ЧИЙГШҮҮЛЖ, ӨӨ ДАРАХ 
ТОС SPF 15
Хайлан шингэх бүтэцтэй 
арчилгааны тансаг тос нь арьсыг 
чийгшүүлж, хөгширөлтийн эсрэг 
үйлчилгээ үзүүлнэ, нүүрний 
өнгийг зөөлөн тэгшлэх нүдэнд 
үл харагдах бүрхүүл үүсгэнэ. 
Модны мөөгний ханд коллагений 
нийлэгшилтийг идэвхижүүлнэ, 
гиалуроны хүчил арьсыг тэгшилж, 
толигор болгоно, фолийн хүчил 
хэт ягаан туяанаас хамгаална.
30 мл

407583
өнгө 1 / 
цайвар

407696
өнгө 2 / 

дунд

ШИНЭ БАРАА!
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PHYTOMEDICA 
ҮЕ ШАТ 1
SPF 30 өдрийн цайруулах тос
Арьсыг хэт ягаан туяанаас найдвартай 
хамгаалснаар нарнаас үүдэлтэй арьс 
харлахаас сэргийлнэ. Арьсанд үйлчилж 
хар толбыг цайруулна, арьсыг тэнийлгэнэ. 
Нүүр будалтын суурь тос болгон эсвэл 
арчилгааны бие даасан бэлдмэлийн хувьд 
хэрэглэж болно.

Ургамлын идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: хумсан 
цэцгийн ханд, алтантовчийн ханд, нимбэгний ханд, 
далсарын тос.

50 мл 401752

PHYTOMEDICA 
ҮЕ ШАТ 2 
Шөнийн цайруулах тос
Ургамлын хандууд болон цайруулах хүчтэй 
үйлчилгээтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр 
баяжуулсан энэхүү тос нь хар толбыг 
илт цайруулж хоёрхон долоо хоногийн 
хугацаанд арьсны өнгийг тэгшилнэ. Цочроо 
үүсэхгүй, хэт мэдрэг арьсанд ч хэрэглэхэд 
тохиромжтой.

Ургамлын идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: уралын 
чихэр өвсний ханд, байгалийн гүүн хөхийн ханд, нохойн 
хошууны тос, алс дорнодын мацутаке мөөгний ханд, 
далсарын тос.

50 мл 401753
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МЭДЭСЭ / ОТОЧИЙН НУУЦ
Нөхөн сэргээх форте бальзам
Шинэ бүтээгдэхүүн Ангиогенинтай (нөхөн төлжилт болон 
цусны эргэлтийг идэвхижүүлэгч уураг) флорентины 
усан суурьтай бальзам нь үрэвсэлийг арилгаж, бодисын 
солилцоог идэвхижүүлнэ, гэмтлийн дараа арьсыг нөхөн 
төлжүүлнэ. 

Идэвхитэй найрлага: шинэчлэлийн уураг ангиоге-
нин, флорентины (жодооны) ус, бадаан, таван салаа, 
цагаан даль, эхинацейн ургамлын ханд. 

10 мл 
404536
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ХУРДАН (ХУРДАН)
Биеийн бальзам
 • Хүзүү болон бүсэлхийн үений агшин 
зуурын тусламж.

 • Үрэвслийн үед туслаж, нөхөн сэргээх үйл 
явцыг хурдасгана.

 • Зогсонгишилийн үйл явцыг арилгана. 

Найрлага: царс модны үндэсний ханд, органик хүхэр, 
гавар, гаа.

50 мл 402861

МЭДЭСЭ (ОТОЧИЙН НУУЦ)
Нөхөн сэргээх бальзам
Байгалийн тос, прополис болон сүүнцэрийн 
зуун хувийн ердийн хослол нь арьсыг 
тайвшруулж, цочроог арилгана, шарх 
эдгэрэлтийг хурдасгана. Нарны болон 
дулааны түлэгдэлтийн үед онцгой үр дүнтэй. 

Найрлага: наранцэцгийн үрийн тос, тосон туулга, зөгийн 
лав, чидун жимсний тос, гүнжидийн тос, лаванда цэцгийн 
эфирийн тос, жодооны давирхай, жодооны эфирийн тос, 
эвкалиптийн эфирийн тос, зөгийн үүрний сүүнцэрийн 
ханд, амарантын ханд, зөгийн тоосонцорын ханд, зөгийн 
балны ханд, далсар цэцгийн навчны ханд, зандан модны 
эфирийн тос, токоферол.

30 мл 401802

АМИН (АМЬСГАЛ)
Иллэг хийх жодооны бальзам
Сибирийн байгалийн халуун дулаан, эрч 
хүчийг мэдрэнэ үү! Жодооны давирхай бо-
лон улаан чинжүүний эфирийн тос нь гүн 
дулаацуулж, биемахбодийн хамгаалах хүч 
чадлыг нэмэгдүүлнэ. Эфирийн болон ур-
гамлын тоснууд нь үнэртэний эмчилгээний 
үйлчилгээ үзүүлж, харин ургамлын хандны 
иж бүрдэл нь амьсгалыг хөнгөвчилнө.

Найрлага: жодооны давирхай, улаан чинжүүний тос, 
эфирийн тсоны иж бүрдэл (эвкалипт, жодоо, равенсар, 
хуш, хахуун, хулганасүүл, айлс, майоран, ганга), ургамлын 
хандны иж бүрдэл (далдуу модны цэцэг, царс, хусны 
нахиа, хулганасүүл, батраш).

50 мл 402456
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МУЛЬХЭН (МӨС)
Хөлийг амраагч гель
Хаван болон арьсанд зогсонгишил үүсэх үйл явцыг арилгана. Хөл 
хүндрэх мэдрэмжийг арилгаж, таатай хөнгөн байдлыг бэлэглэнэ. 
Таатай сэрүүцүүлж сэргээнэ. Задгай гуталтай явахад таагүй 
мэдрэмж төрүүлэхгүй.

Идэвхитэй найрлага: гүнжидийн тос, туулайн бөөрний ханд, 
хар заяахайн ханд, батрашийн эфирийн тос, кофеин, башир 
цэцгийн эфирийн тос, трегалоза, майораны эфирийн тос, 
эвкалиптын эфирийн тос, мөнх цэцгийн эфирийн тос. 

75 мл 
401803

ГОРХОН (ГОРХИ)
Хөлийг төгс болгох сэргээгч тос. Бадайрч хүндэрсэн хөлийг амраана. 
Сэргээж, бичил судсыг сайжруулна. Таатай, хөнгөн мэдрэмжийг 
бэлэглэнэ. Арьсыг чийгшүүлж, толигор болгоно.

Идэвхитэй найрлага: глицерин, шар буурцагны устөрөгч- 
жүүлсэн полиглицеридууд, зимолюбкийн тос, гаа. 

75 мл 
401804

ГОРХОН (ГОРХИ)
Сэргээгч тос форте
Капсулжуулсан троксерутин, хануур хорхой болон туулайн бөөрний 
хандаар хүчирхжүүлсэн томъёо нь хөлний арьсны цусны бичил эр- 
гэлтийг сайжруулж, хүнд оргих мэдрэмжийг бууруулна, арьсны уян 
хатан чанарыг нэмэгдүүлнэ. Та алхам тутамдаа хөнгөн мэдрэмжийг, 
тав тухыг мэдрэнэ!

Идэвхитэй найрлага: капсулжуулсан троксерутин, 
РР аминдэм, кофеин, хануур хорхой болон туулайн бөөр, 
улаан усан үзэмний навчны ханд.

75 мл 
406416
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УЯН НОМО (УЯН НУМ)
Байгалийн гаралтай биеийн бальзам
 • Байгалийн гаралтай биеийн бальзам.
 • Хөдөлгөөнийг мэдэгдэхүйц сайжруулна.
 • Сэрүүцүүлж үрэвслийг арилгахад туслана. 
 • Хурдан ба тогтвортой үр дүн. 

Найрлага: хондроитины сульфат, глюкозамины гидро- 
хлорид, гиалуроны хүчил, папаин, гаа, эфирийн тосны иж 
бүрдэл (жодоо, далсар, башир цэцэг).

100 мл 
402579

КОРЕНЬ
Олон талын үйлчилгээтэй бальзам
 • Янз бүрийн гаралтай үрэвслийг намдаана. 
 • Түрхсэн хэсгийг халааж, биеийн байдлыг сайжруулна. 
 • Тамир тэнхээг сэргээнэ.
 • Хөл, гарын үе мөчийн таагүй мэдрэмжийг хөнгөвчилнө. 

Найрлага: одооны тос, гавар, эвкалиптийн эфирийн тос, 
нарсны давирхай, ганганы ханд, царсны холтосны ханд, 
цээнийн ханд, элхаршийн ханд, халгайн ханд, зөрөг 
цэцгийн ханд, бадааны ханд, толгодын бударганын ханд, 
цагаан хошооны ханд, цооргонын ханд, алтанцэгцүүхэйн 
ханд, хусны агилын ханд.

250 мл 
402860

ЖИВОКОСТ
Тормугны ханд, глюкозамин болон хондроитинтай бальзам
 • Үе мөчний бальзамын сонгодог томъёо.
 • Хөдөлгөөнийг мэдэгдэхүйц сайжруулна.
 • Сэрүүцүүлж үрэвслийг арилгахад туслана.
 • Олон үеийнхэн сайшаасан! 

Найрлага: хондроитины сульфат, глюкозамины 
гидрохлорид, хөөсөнцөр замгийн ханд, тормугийн ханд, 
эфирийн тосны иж бүрдэл (эвкалипт, кайепут, арц, 
далсар болон башир цэцэг).

100 мл 
402692
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ВИТАМАМА BABY
Нярай хүүхдийг  
амьдралын эхний  
өдрөөс нь бүрэн 
дүүрэн, зөөлөн 
арчилна.

ХӨВӨН БОЛОН РОМЫН БАЛЖИНГАРМАТАЙ 
ХҮҮХДИЙН АРЧИЛГААНЫ ТОС 
Таны хүүхдийн арьсыг төрсөн өдрөөс нь арчилахад 
тусгайлан зориулагдсан! Ромын балжингарма 
болон лавандагийн гидролатууд нь хуурайшил ба 
гуужилтыг арилгаж, цочроо ба улайлалт үүсэхээс 
сэргийлнэ. Хөвөнгийн болон цагаан будааны тос 
нь хүүхдийн эмзэг арьсыг идэвхитэй зөөлрүүлж 
чийгшүүлнэ.
100 мл  406331
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АЛТАНТОВЧИЙН УСАН СУУРЬТАЙ 
ХҮҮХДИЙН ХӨӨСӨН САВАН 
Алтантовч болон нарс модны усан суурьтай 
зөөлөн хөөсөн саван нь таны хүүхдийн 
энхрий мэдрэг арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, 
түүнийг зөөлрүүлж, чийгшүүлнэ. Алтантовч 
болон лавандагийн тоснууд нь хуурайшилт, 
цочроо үүсэхээс сэргийлнэ. Жинхэнэ 
байгаль ид шидийг бүтээнэ!
250 мл  404242

АЛТАНТОВЧИЙН УСАН СУУРЬТАЙ 
ХҮҮХДИЙН ТОС
Пантенол болон тэрэг цэцэгтэй хүүхдийн 
тос нь багачуулын нимгэн, зөөлөн арьсыг 
арчилна. Алтантовчийн усан суурь болон 
цэнхэр алтантовчийн эфирийн тос нь 
чонын хөрөвш яр, шүүдэст эмзэгшил болон 
шавьжинд хазуулахад цочроог арилгаж, 
биеийн байдлыг хөнгөвчилнө.
200 мл 404240

УСАНД ОРУУЛАХ АЛТАНТОВЧИЙН 
УСАН СУУРЬТАЙ БАЛЬЗАМ
Байгалийн гаралтай ургамлын бальзам 
нь нярайн арьсыг зөөлөн арчилна. Хумсан 
цэцэг, ажиг өвс болон шүүдэргэнэ нь арьс 
нуралтыг хатааж, үрэвслийн эсрэг, ариутгах 
үйлчилгээтэй. Лаванда болон алтантовчийн 
эфирийн тоснууд нь хүүхдийг тайван 
нойрсуулна.
200 мл 404241
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ВИТАМАМА KIDS

1

2
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Гурваас дээш насны хүүхдийг усанд 
оруулахад зориулсан аюулгүй ба 
хөгжилтэй бэлдмэлүүд. Жимс, 
жимсгэнийн адал явдлууд далайн 
бяцхан баатруудыг хүлээж байна! 

БОЛОВСОРСОН ИНТООР
Усанд орох шампунь-гель
Арьс болон үсийг зөөлөн 
цэвэрлэж, усанд оролтыг жинхэнэ 
адал явдал болгож хувиргана! 
Хөвөнгийн тос нь арьсыг 
зөөлрүүлнэ, үс самналтыг хялбар 
болгоно, гамамелис ба ганга нь 
цочроо болон улайлтыг арилгана, 
харин интоорын тод үнэр нь 
сэтгэлийг гайхалтай сэргээнэ!
250 мл 404749

ТУТТИ-ФРУТТИ
Үсний цацлага 
Ээдрээтэй асуултын байгалийн 
хариулт: нойрссоны дараа эсвэл 
усанд орсоны дараа хуурай ба 
нойтон үсийг хялбархан самнана! 
Инулин болон далдуу модны 
гидролат нь үсийг чийгшүүлнэ, 
түүнийг толигор болгож, 
гялалзуулна, торгомсог болгоно, 
даахируулахгүй. Мөсөн чихрийн 
тод үнэр нь үс самналтыг жинхэнэ 
таашаал болгож хувиргана!

2

100 мл 406453

УСАНД ОРОХ ХӨӨС
Хөгжилтэй лийр
Гамамелис болон гангын цэцэгт 
усан суурьтай зөөлөн бэлдмэл 
нь лийрний гайхалтай анхилуун 
үнэртэй үүлэн хөөсийг үүсгэнэ. 
Таны дүрсгүй хүүхдийг зөөлөн 
арчилна: цочирсон ба мэдрэг 
арьсыг зөөлрүүлж, тайвшруулна, 
хуурайшуулахгүй, үрэвсэл 
үүсгэхгүй.
250 мл 406241

ОЙН ЖИМС
Усанд орох шампунь-гель
Арьс болон үсийг зөөлөн цэвэрлэж, 
усанд оролтыг жинхэнэ адал явдал 
болгож хувиргана! Хөвөнгийн тос 
нь арьсыг зөөлрүүлнэ, үс самналтыг 
хялбар болгоно, гамамелис ба ганга 
нь цочроо болон улайлтыг арилгана. 
Хүүхдийн арьсыг хуурайшилт болон 
таталдахаас хамгаална, үс нь уян 
хатан болж, эрүүлээр гялалзана, 
харин үхрийн нүд, бөөрөлзгөнө 
болон нэрсний анхилуун холимог 
нь баяр баясгаланг өгч, нарлаг 
дулаанаар сэтгэлийг сэргээнэ!

1

250 мл 404750
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ДАРХЛАА БЭХЖҮҮЛЭГЧ СИРОП
Ургамлын гаралтай бальзам
Хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн эрүүл мэндэд нэн 
шаардлагатай эмийн ургамлын үр, жимс, ханднуудын 
амьд хүчийг өөртөө агуулна. Биеийн ерөнхий байдлыг 
сайжруулах, амьсгалын эрхтэнүүдийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах болон улирлын халдвараас сэргийлэхэд 
зориулагдсан.

Найрлага: интоорын шүүсний концентрат, фруктоза, ус, 
сахар, алтантовчийн ханд, нохойн хошууны ханд, ганга 
өвсний ханд, нимбэгний хүчил (хүчиллэгийг зохицуу-
лагч), бөөрөлзгөний навчны ханд, таван салааны ханд.

150 мл 
500095

ВИТАМАМА
Ашигтай ч, амттай ч!
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ТОПИВИШКА
Хүчтэй дархлаанд зориулагдсан
Топинамбур болон даливсын хандтай 
бүтээгдэхүүн нь вирусын халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх төгс бэлдмэл бөгөөд 
100 г бүтээгдэхүүнд 46 мг цэвэр инулиныг 
агуулдаг. С аминдэмтэй хослон тэрээр 
дархлааг бэхжүүлж, хүүхдийн ашигт бичил 
орчны өсөлтийг идэвхижүүлнэ, ясны эдийн 
эрдсийн солилцоог сайжруулна.

Найрлага: сахарын нунтаг, чихэрлэг сироп (элсэн чихэр, 
хар бурам, ус), хуурай сүү, топинамбур, какао нунтаг, 
чихэрлэг нунтаг (нонпарель), даливсын ханд, аскорбины 
хүчил, гялгар бүрхүүл.

150 гр  500120

АЛТАН ЗАГАС
Омега-3 хүчлүүд болон аминдэмүүд
Омега-3 хүчлүүд болон аминдэмүүд нь 
хүүхдийн зохистой өсөлтөнд шаардлагатай. 
Тэдгээр нь нүдний торлог бүрхүүлийг зөв 
бүрэлдүүлж, ой тогтоолтыг бэхжүүлнэ, 
мэдрэлийн болон зүрх-судасны тогтолцоог 
бүрэн дүүрэн хөгжихөд нөлөөлнө.

Найрлага: омега-3 поли-ханаагүй тосны хүчлүүдийн эти-
лийн эфирүүдийг 75% агуулсан концентрат, маалингийн 
тос, Е аминдэм, А аминдэм, D3 аминдэм.

75 гр  500126

АМИНДЭМ
11 Аминдэмтэй үрэл
Хүүхдийн бүрэн дүүрэн өсөлт болон бойжил-
тонд зориулагдсан 11 үндсэн аминдэмүүд! 
Найрлагыг нэмэлтээр байгалийн гаралтай 
дархлаа идэвхижүүлэгчид топинамбур бо-
лон нохойн хошууны жимсээр баяжуулсан.

Найрлага: сахарын нунтаг, хуурай сүү, ариутгасан 
топинамбур, чихэрлэг нунтаг (нонпарель), элсэн чихэр, 
цэвэр ус, цардуулын хар бурам, нохойн хошууны жимс, 
урьдчилан бэлдсэн аминдэмүүдийн холимог (А, Е, С, D3, 
K1, В1, В2, В3, В6, B12 аминдэмүүд, фолийн болон пантотены 
хүчлүүд, биотин), даливсын ханд, гялгар бүрхүүл.

100 гр  500163 
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Дэлхийд алдартай францын үнэртэн  
зохион бүтээгчид Фабрис Пеллегрин, 

Майя Лерно болон Жан-Жак Руж нартай 
хамтарсан манай ажлын үр дүнг танд 

толилуулж байна.

Гурван үнэртэний дахин давтагдашгүй 
сонгомол цуврал нь хүсэл тэмүүлэл, дотоод 

хүч, хязгааргүй эрх чөлөөг сэргээнэ —  
энэ бол жинхэнэ сибирчүүдийн гол  

шинж чанар билээ.

CARACTÈRE 
DE LA SIBÉRIE

СИБИРИЙН ЗАН ЧАНАР — ТАНЫ ЗАН ЧАНАР

Maïa Lernout (Майя Лерно)
Францын үнэртэн зохион бүтээгч, дэлхийн 
моодын болон өндөр түвшиний үнэртэний 

байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг, 
Takasago багийн гишүүн.

L'OBSESSION | ХҮСЭЛ ТЭМҮҮЛЭЛ
Үнэртэй ус
Бүхнийг сөрж, даван туулах, хайрлах 
ба урам орох. Зорилгодоо хязгааргүй, 
гал халуунаар үнэнч байж, бүхэнд 
бэлэн байх. Үүнд таны Хүсэл тэмүүлэл 
оршино. Сибирийн зан чанар — таны 
зан чанар.
Оргил өнгө: үхрийн нүд, бэрсүүт жүрж, жүрж  
Зүрхэн өнгө: сарнай, османтус, шимтэглээ 
Суурь өнгө: зандан мод, арьс, стиракс, илэг

50 мл 410014
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Fabrice Pellegrin 
(Фабрис 

Пеллегрин)
Cosmétique 

Mag францын 
сэтгүүлээс 

тодруулснаар 
2017 оны шилдэг 
үнэртэн зохион 

бүтээгч, Firmenich 
багийн гишүүн.

LA FORCE | ХҮЧ ЧАДАЛ
Үнэртэй ус
Таны хүсэл бол хууль. Та эрхийн дагуу 
шилдгийг хүртдэг, өөрийн дураар 
бодит байдлыг өөрчилдөг. Таны харц 
бусдыг эрхэндээ оруулж, энерги тань 
татаж, харин дүр төрх тань сэтгэл 
эзэмддэг. Үүнд таны Хүч чадал оршино. 
Сибирийн зан чанар — таны зан чанар.
Оргил өнгө: нимбэг, грейпфрут, гоньд 
Зүрхэн өнгө: задь, амбра, илэг 
Суурь өнгө: зандан мод, ветивер, хүдэр

50 мл 410012
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Jean-Jacques 
Rouge  

(Жан Жак Руж)
францын үнэртэн 
зохион бүтээгч, 
Firmenich багийн 

гишүүн

LA LIBERTÉ | ЭРХ ЧӨЛӨӨ
Үнэртэй ус
Жигүүрээ дэлгэн дүүлэн нисч, таашаал 
авах. Уулын хөндийгөөр нисч, нарны 
анхны цацрагтай гулсан наадах. Таныг 
юу ч тогтоохгүй, та хязгааргүй орон 
зайг гаднаасаа ч, дотроосоо ч хүлээн 
авна. Үүнд таны Эрх чөлөө оршино. 
Сибирийн зан чанар — таны зан чанар.
Оргил өнгө: карри навч, бэрсүүт жүрж, чинжүү 
Зүрхэн өнгө: арц, нил цэцэг, задь 
Суурь өнгө: замбал, арьс, хүж

50 мл 410013

119



Siberian Wellness-т тусгайлан зориулсан 
онцгойд бүтээлүүд.
Эрчүүд болон эмэгтэйчүүдэд зориулсан 
үнэртэний хувийн, хязгаартай цуглуулга.
Байгалийн гаралтай сибирийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн нийлмэл өнгүүдийг онгон зэрлэг 
байгалийн гоо зүйг үнэлэгчдэд зориулав. 

Бие арчилгааны бэлдмэлүүдийн цуглуулга:
• таатай бүтэцтэй
• арьсыг гайхалтай зөөлрүүлж, тэжээнэ
• хайртай хослолуудын тансаг үнэр
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TAIGA | ТАЙГА
Үнэртэй ус
50 мл 406413

TAIGA | ТАЙГА
Усанд орох анхилуун 
үнэртэй гель
230 мл 409846

TAIGA | ТАЙГА
Анхилуун үнэртэй 
биеийн сүүн шингэн
230 мл 409847

Онгон зэрлэг тайга - сибирийн жодоо 
модны цэнгэг агаар халуун дулаан ойн 
цоморлигт довтолгон орж, байгалийн хүч 
чадлын нууцыг дэлгэнэ! Дээд өнгө сэтгэл 
зүрхийг эзэмдэж, амар амгаланг бэлэглэнэ, 
зандан мод, пачули, шилмүүст ой, гацуурт 
бальзамын үнэр уян зохистой хослоно.

Оргил өнгө: сибирийн хуш модны шилмүүс, кардамон, 
хойд туйлын майлс
Зүрхэн өнгө: сибирийн нарс
Суурь өнгө: зандан мод, сибирийн хуш мод, пачули, 
амбра, гацуур модны бальзам, шилмүүст ойн хөвд

Bertrand Duchaufour  
(Бертран Дюшофур)
Дэлхийд алдартай францын 
үнэртэн зохион бүтээгч
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ALTAI | АЛТАЙ
Үнэртэй ус
50 мл 406414

ALTAI | АЛТАЙ
Усанд орох анхилуун 
үнэртэй гель
230 мл 409848

ALTAI | АЛТАЙ
Анхилуун үнэртэй 
биеийн сүүн шингэн
230 мл 409849

Алтайн зун: салхины сэвшээ, уулын нуурын 
цэнгэг амьсгал, наранд дулаацсан ургамлын 
навчис... Бергамот ба тиарейн хамар 
сэтлэм үнэр мэлрэг цэцэг, флердоранж, 
иланг-илангийн амтлаг өнгөөр солигдоно. 
Цуглуулга нь шинэ өнгөөр нээгдэж, бэрсүү, 
бурбон ванил болон цагаан хүдэрийн 
зөөлөн үнэрээр сэтгэл татна.

Оргил өнгө: нимбэгний монарда (бергамот), наргил 
модны ус, тиаре (таитийн гарден)
Зүрхэн өнгө: жүржийн өнгө (флердоранж), иланг-иланг, 
мэлрэг
Суурь өнгө: бэрсүү, бурбоны ваниль, цагаан хүдэр
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Pierre Flores  
(Пьер Флорес)

Францын үнэртэн 
зохион бүтээгч

OLKHON | ОЛЬХОН
Үнэртэй ус
50 мл 406415

OLKHON | ОЛЬХОН
Усанд орох анхилуун 
үнэртэй гель
230 мл 409850

OLKHON | ОЛЬХОН
Анхилуун үнэртэй 
биеийн сүүн шингэн
230 мл 409851

Эрх чөлөөний цэнгэг амьсгал: шүүслэг 
замбалыг бергамот болон удамбарын 
тансаг үнэр тодруулж, гаатай төгс хослоно, 
харин хүдэр, ветиверийн коктейль нь 
зандан модтой холилдон шинэ өдрийн 
сэтгэл хөдөлгөм үнэрээр дур татна. Таны 
замнал ямар байх вэ? Зөвхөн та л мэднэ!

Оргил өнгө: замбалын өнгө, нимбэгний монарда 
(бергамот), жүржтэний сэргэг байдал
Зүрхэн өнгө: удамбарын навч, уулын лаванда, халуун 
ногоотой цагаан гаа
Суурь өнгө: ветивер, цагаан хүдэр, зандан мод

123



ТАНЫ ЗӨВЛӨХ  

Манай Төлөөлөгчийн газрын хаягийг www.siberianhealth.com сайтнаас 
үзнэ үү.
Компанийн Үйлчилгээний Төв дээр хүрэлцэн ирж, эсвэл дараахь сайт руу 
орж захиалгаа хийнэ үү: www.siberianhealth.com 10
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ҮНЭРТЭНЭЭ 
СОЛЬЖ, АЯ ЗАНГАА 
ӨӨРЧЛӨӨРЭЙ!

L’INSPIRATION DE SIBÉRIE* 
ҮНЭРТЭНҮҮДИЙН 
ДЕЛЮКС МИНИАТЮР 
ЦУГЛУУЛГА
6 үнэртэн 5 мл-ээр 410005

* Зөвхөн Компанийн албан ёсны сайтаас худалдан авах боломжтой.


