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Ол екеуі
Сібірдің ыстық 

жүрегі! Он & Она
Горячее сердце 

Сибири! 



1 МАРМЕЛАД / 
1 МАРМЕЛАДКА

11 ККАЛ

500427
ШАЙНАЙТЫН МАРМЕЛАД
ҚАРАЖИДЕК

Қаражидектің пайдасы және дәмі — 
Yoo Go жеңіл тәттісінде! Күніне бар 
болғаны 4 мармеладтан — және сен 
көзді қорғайтын антоциан, табиғи 
антиоксиданттардың тәуліктің 
нормасының 18% аласың!
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
ЧЕРНИКА

Польза и вкус черники объединились 
в легком десерте Yoo Go! Всего четыре 
мармеладки в день — и ты получаешь 18% 
от суточной нормы антоцианов, натураль-
ных антиоксидантов для защиты зрения! 

90 г 800 ₸



Кез келген екі өнім  
6 бетке дейін  25% жеңілдікпен!

Любые два продукта   

до стр. 6 — со скидкой  
25%!

500566 
CALCIUM-БАТОНЧИК
КОКОС

Дұрыс тіскебасар: тез, 
пайдалы, дәмді! Ақуыз 
қуаттандырады, кальций 
сүйекті қатайтады, ал кокос 
жоңқасы әдеттегі тәттілерді 
ұмытқызады.
CALCIUM-БАТОНЧИК
КОКОС

Правильный перекус: быстрый, 
полезный, вкусный! Белок зарядит 
тебя энергией, кальций укрепит 
кости, а кокосовая стружка заставит 
забыть об обычных сладостях.

50 г 600 ₸

500567 
BEAUTY-БАТОНЧИК
ВАНИЛЬДІ ЛУКУМА

Ақуыз бен бьюти-
аминқышқылдарының перу 
лукумасының ванилдік дәмі 
бар дұрыс көзі. Бет терісінің 
балғандығы мен сұлулығын 
сақтайды, қуаттандырады!
BEAUTY-БАТОНЧИК
ВАНИЛЬНАЯ ЛУКУМА

Правильный источник белка и 
бьюти-аминокислот с ванильным 
вкусом перуанской лукумы. Под-
держивает молодость и красоту 
кожи лица, заряжает энергией!

50 г 650 ₸

500541
ҚОРЕКТІК КОКТЕЙЛЬ
КАКАО ЖӘНЕ ЗІМБІР

Сенің шейкеріңдегі — дұрыс 
коктейль! Майсыз сүтті 
қос, жақсылап шайқа — 
толыққанды түскі және 
кешкі ас дайын!
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
КАКАО И ИМБИРЬ

Правильный коктейль — в тво-
ем шейкере! Добавь нежирное 
молоко, хорошенько встряхни — 
полноценный сбалансированный 
обед или ужин готов!
25 г-нан 7 порция / 
7 порций по 25 г 4000 ₸
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500655/500131
ЙОХИМБЕ ЖӘНЕ СІБІРЛІК 
АДАМШӨП 
Йохимбе сығындысы қосылған 
өсімдік кешені сексуалды 
потенциалды арттырады, күшті 
сергіткіш әсер береді. 
ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
Растительный комплекс с экстрактом 
йохимбе повышает сексуальный потен-
циал, оказывает мощное тонизирующее 
действие. 

30 капсула/капсул 2750 ₸

410274
ДУШҚА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ
НЕГІЗГІ КҮТІМ

Жібектей душқа арналған гель теріні ұқыпты тазартады, 
жұмсартады және ылғалдандырады. Жаңа піскен 
шырғанақтың хош иісі бүкіл күнге сергектік береді.
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОСНОВНОЙ УХОД

Шелковистый гель для душа бережно очищает, смягчает 
и кондиционирует кожу. Аромат свежей облепихи дарит заряд 
бодрости на весь день.

250 мл 1950 ₸

Ер үшін
Для него

Кез келген екі өнім  

6 бетке дейін  

25%
 жеңілдікпен!

Любые два продукта   

до стр. 6 — со скидкой  

25%!
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Қыз үшін
Для нее

500656/500143
АЮДЫҢ ҚҰЛАҚШАР ЖӘНЕ ИТБҮЛДІРГЕН
Өсімдік кешені микробқа және қабынуға 
қарсы әсер етеді, судың ағзада тұрып 
қалуына жол бермейді.
МЕДВЕЖЬИ УШКИ И БРУСНИКА
Растительный комплекс обеспечивает 
антимикробное и противовоспалительное действие, 
препятствует застою жидкости в организме.

30 капсула/капсул 1650 ₸

410273
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМ
НЕГІЗГІ КҮТІМ

Өсімдік кешені бар ENDEMIX™ ылғалдаушы 
крем қол терісін ылғалдандырып, оны 
жұмсақ, тегіс және барқыттай етеді.
КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

Питательный крем с растительным комплексом 
ENDEMIX™ увлажняет кожу рук, делает ее мягкой, 
гладкой и бархатистой.

75 мл 1950 ₸
3



409848  
ALTAI | АЛТАЙ
ДУШҚА АРНАЛҒАН 
ХОШ ИІСТІ ГЕЛЬ
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 3290 ₸

409850 
OLKHON | ОЛЬХОН
ДУШҚА АРНАЛҒАН 
ХОШ ИІСТІ ГЕЛЬ
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 3290 ₸

409851 
OLKHON | ОЛЬХОН
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН 
ХОШ ИІСТІ СҮТІ
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 3640 ₸

409849 
ALTAI | АЛТАЙ
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН 
ХОШ ИІСТІ СҮТІ
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 3640 ₸

Табиғат сұлулығымен 
шабыттанған парфюмер  

Пьер Флорес қайталанбас хош 
иістер жасады.

Парфюмер Пьер Флорес, 
вдохновленный красотой природы, 

создал неповторимые ароматы.

ЖАРҚЫН, ЖАСЫЛ, ЦИТРУСТЫҚ
цитрустық балғындық, інжір жапырақтары, дәмді зімбір, ветивер, ақ жұпар су, 
сандал ағашы
ЯРКИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЦИТРУСОВЫЙ
цитрусовая свежесть, листья инжира, пряный имбирь, ветивер, белый мускус, 
сандаловое дерево

ГҮЛДІ, ЖЕМІСТІ, ВАНИЛЬДІ
апельсин түсі (флердоранж), иланг-иланг, ақгүл, тубероза, бурбондық ваниль, 
ақ жұпар су
ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ, ВАНИЛЬНЫЙ
апельсиновый цвет (флердоранж), иланг-иланг, жасмин, тубероза, бурбонская 
ваниль, белый мускус

Свежесть чувств Вкус романтики
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Кез келген екі өнім  6 бетке дейін  25% жеңілдікпен!Любые два продукта   
до стр. 6 — со скидкой  25%!

Парфюмер 
Бертран Дюшофур 

қол жетпеген 
табиғатты шынайы 
бағалайтандарға 
арналған хош иіс 

жасады. 
Парфюмер Бертран 

Дюшофур создал аромат 
для истинных ценителей 

нетронутой природы.

409846  
TAIGA | ТАЙГА
ДУШҚА АРНАЛҒАН ХОШ 
ИІСТІ ГЕЛЬ
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

230 мл 3290 ₸
409847 
TAIGA | ТАЙГА
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ХОШ 
ИІСТІ СҮТІ
ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

230 мл 3640 ₸

АҒАШ
сібір балқарағайының қылқаны, сібір қарағайы, 
сандал ағашы, пачули, амбра, шырша бальзамы
ДРЕВЕСНЫЙ
хвоя сибирского кедра, сибирская сосна, 
сандаловое дерево, пачули, амбра, еловый бальзам

Легенда Сибири
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500537 
STRESS RE.LIVE 
Жүйке жүйесінің қорғанысы үшін және 
күйзелістің алдын алу үшін, ұйқыны 
қалпына келтіруге және көңіл-күйдің 
дұрысталуына арналған инновациялық 
органикалық кешен.
STRESS RE.LIVE 
Инновационный органический комплекс для за-
щиты нервной системы и профилактики стрес-
са, нормализации сна и улучшения настроения.
20 пакет 2 таблеткадан және 3 капсуладан / 
20 пакетов по 2 таблетки и 3 капсулы 
 22 680 ₸

500481
NEUROVISION
Мидың белсенді жұмысы мен өткір 
көруді сақтауға арналған инновациялық 
программа: жоғары дозалау және 
белсенді заттардың белсенді сіңуі.
NEUROVISION
Инновационная программа для активной рабо-
ты мозга и поддержания острого зрения: вы-
сокие дозировки и максимальная усвояемость 
активных веществ.
3 капсуладан 20 пакет / 
20 пакетов по 3 капсулы 20 500 ₸

500469 
NATURAL VITAMINS 
Ағзаны табиғи компоненттермен кәсіби 
қуаттау: дәрумендер, минералдар және 
омега-3 қышқыл табиғи жеңіл түзілетін 
нысанда.
NATURAL VITAMINS 
Профессиональная поддержка организма при-
родными компонентами: витамины, минералы 
и омега-3 кислоты в натуральной легкоусвоя- 
емой форме.
4 капсуладан 30 пакет / 
30 пакетов по 4 капсулы 18 000 ₸

500650
BEAUTYSENSE
Бет терісінің жастыққа мен жарқырауы-
на арналған нутрикосметикалық anti-age 
жүйесі: гиалурон қышқылы, гликозами-
ногликамандар, аса таза генистеин және 
суперантиоксиданттар бар формула.
BEAUTYSENSE
Нутрикосметическая anti-age система для моло-
дости и сияния кожи: формула с гиалуроновой 
кислотой, гликозаминогликанами, сверхчистым 
генистеином и суперантиоксидантами.
3 капсуладан 20 пакет / 
20 пакетов по 3 капсулы 25 690 ₸

ҮЗДІКТЕРДІҢ 
ТАҢДАУЫ
ВЫБОР, ДОСТОЙНЫЙ ЛУЧШИХ
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Siberian Super Natural 

Nutrition кез-келген 

екі өнімі  

15%
 жеңілдікпен!

Любые два продукта  

Siberian Super  

Natural Nutrition —  

со скидкой  

15%!
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ТАБИҒИ ҚҰРАМ
НАТУРАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ

ӘРЕКЕТТІҢ КЕҢ 
СПЕКТРІ
ШИРОКИЙ СПЕКТР  
ДЕЙСТВИЯ

СИНЕРГИЯ 
ӘСЕРІ
ЭФФЕКТ  
СИНЕРГИИ

 CLEAR 
SKIN 3D

 C
UB

E

LIMITED EDITION
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500766 
3D CLEAR SKIN CUBE
МІНСІЗ ТЕРІ

№1 кешен: бурачник майы 
(қияршөп), амарант майы, dl-
альфа-токоферол ацетаты 
(Е дәрумені), D3 дәрумені.
№2 кешен: шырғанақ майы, 
токоферол қоспасы (табиғи 
Е дәрумені), 30% табиғи бета-
каротин CaroCare®.
№3 кешен: кешкі примула майы, 
токоферол қоспасы (табиғи 
Е дәрумені), D3 дәрумені.

МІНСІЗ ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН СЕНІҢ
БЬЮТИ-ЖАҢАЛЫҒЫҢ! 
ТВОЯ БЬЮТИ-НОВИНКА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ!

01 02 03
ЖАТЫҚ ТОН ЖӘНЕ 
ЖАЙНАУ
Гамма-линоленді қышқылға 
бай кешкі примула майы терінің 
қабынуының жазылуын және 
қалпына келу процестерін 
тездетеді, қызару мен қан 
жолдары суреті көрінімін 
азайта отырып, қан жолдары 
қабырғаларын қатайтады.

РОВНЫЙ ТОН И СИЯНИЕ
Масло вечерней примулы, бога-
тое гамма-линоленовой кислотой, 
ускоряет процессы восстановления 
и заживления воспаленной кожи, 
укрепляет стенки сосудов, уменьшая 
выраженность покраснений и сосуди-
стого рисунка.

ФОТОҚАРТАЮДАН 
ҚОРҒАНЫС
Бета-каротин және табиғи 
Е дәрумені терінің липидты 
бөгетін қалпына келтіреді. 
Қышқылдану процестерін 
тоқтатып, балғындықты 
сақтай отрып, УК-
фильтрінің рөлін атқарады.

ЗАЩИТА  
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ
Бета-каротин и натуральный 
витамин Е восстанавливают 
липидный барьер кожи. Играют 
роль УФ-фильтра, предотвращая 
окислительные процессы и со-
храняя молодость.

СҰЛУЛЫҚТЫ 
ІШТЕН САҚТАУ
D3 дәрумені май бездерінің 
қалыпты жұмысын 
қамтамасыз етеді, теріні 
жарқын және шымыр 
етеді, әжім мен қабынудың 
пайда болуын алдын алып, 
anti-age әсерін береді.

ПОДДЕРЖКА КРАСОТЫ 
ИЗНУТРИ
Витамин D3 обеспечивает 
нормальную работу сальных 
желез, делает кожу сияющей 
и упругой, оказывает anti-age 
эффект, предупреждая появле-
ние морщинок и возникновение 
воспалений. 

3D CLEAR SKIN CUBE
ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА

Комплекс № 1: масло бурачника 
(бораго), масло амаранта, dl-альфа-
токоферола ацетат (витамин Е), 
витамин D3.
Комплекс № 2: масло облепиховое, 
смесь токоферолов (натуральный 
витамин Е), натуральный бета-каротин 
30% CaroCare®.
Комплекс № 3: масло примулы 
вечерней, смесь токоферолов 
(натуральный витамин Е), витамин D3.
3 капсуладан 30 пакет / 
30 пакетов по 3 капсулы 
 12 230 ₸
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Макияж үлгісі үшін қолданылды:  
ерінге арналған тұрақты қарындаш 
(түс: классикалық қызыл, код 407725).
Для макияжа модели использованы:  
стойкий карандаш для губ  
(цвет: классический красный, код 407725).

НАЗАР 
ОРТАЛЫҒЫНДА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Далап +  

ерінге арналған  

қарындашы  

Помада +  

карандаш  

для губ 

14 980 ₸ 
11 980 ₸

406335 
маржан
коралловый

406332 
классикалық 
қызыл
классический 
красный

406333 
суық 
алқызыл
холодный 
розовый

406336 
піскен шие
спелая вишня

407727 
маржан
коралловый

407728 
піскен шие
спелая вишня

407725 
классикалық 
қызыл
классический 
красный

407726 
суық 
алқызыл 
холодный 
розовый

ЕРІНГЕ АРНАЛҒАН 
ТҰРАҚТЫ ҚАРЫНДАШ
СТОЙКИЙ КАРАНДАШ  
ДЛЯ ГУБ
0,4 г 4570 ₸

ТҰРАҚТЫЛЫҚ  
8 САҒАТҚА ДЕЙІН*
CТОЙКОСТЬ ДО 8 ЧАСОВ*

АҒЫП КЕТПЕЙДІ, 
ЖАҒЫЛМАЙДЫ
НЕ РАСТЕКАЕТСЯ,  
НЕ СМАЗЫВАЕТСЯ



Жылжымалы  
өзек
Выдвигающийся 
стержень

ЕРІНГЕ АРНАЛҒАН 
ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ 
ДАЛАП
УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
ПОМАДА ДЛЯ ГУБ
3,5 г 8220 ₸

94,2% 
КОМПОНЕНТТЕРДІҢ  
ТАБИҒИ ШЫҒУ ТЕГІ
94,2% КОМПОНЕНТОВ  
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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ҚАПТАМА 
СЫЙЛЫҚҚА!

УПАКОВКА 
В ПОДАРОК!

410010 
LA LIBERTÉ | 
ЕРКІНДІК
жемісті, ағаш

LA LIBERTÉ | 
СВОБОДА
фруктовый, древесный

5 мл 2360 ₸

410009 
LA FORCE | КҮШ
шығыс, былғары, шығыстық

LA FORCE | СИЛА
восточный, кожаный, 
ориентальный

5 мл 2360 ₸

410007
ALTAI | АЛТАЙ
гүлді, жемісті, ванильді
цветочный, фруктовый, 
ванильный

5 мл 2360 ₸

410008
OLKHON| ОЛЬХОН
балғын, жасыл, цитрусты
свежий, зеленый, 
цитрусовый

5 мл 2360 ₸

410006
TAIGA | ТАЙГА
ағаш
древесный

5 мл 2360 ₸

412916
DYNAMIQUE | 
ДИНАМИКА
шығыстық, дәмді
ориентальный, пряный

5 мл 2360 ₸

412917
ÉVOLUCION | 
ЭВОЛЮЦИЯ
балғын, жасыл, сезімтал
свежий, зеленый, 
чувственный

5 мл 2360 ₸

412918
ABSOLU | 
АБСОЛЮТ
амбрелі, ағаш, жылы
амбровый, древесный, 
теплый

5 мл 2360 ₸
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L'INSPIRATION DE SIBÉRIE 
ДЕЛЮКС-МИНИАТЮРАЛАРЫ
ДЕЛЮКС-МИНИАТЮРЫ  
L'INSPIRATION DE SIBÉRIE

Алты жұпар иіс 

топтамасын фирмалық 

қаптамада жина!

Собери коллекцию из шести 

ароматов в фирменной 

упаковке!

14 160 ₸ 
11 800 ₸

13



407583 
(реңк 1, ашық)

(тон 1, светлый)

411998  
(реңк 2, орта)

(тон 2, средний)

ЫЛҒАЛДАНДЫРУШЫ 
БОЯҒЫШ КРЕМ SPF 15 
 • Мінсіз тегіс тон береді.
 • Ұсақ кемшіліктерді 

жасырады.
 • Жеңіл текстура және 

тығыздығы орташа жабын.
 • Қарқынды 

ылғалдандырады.
 • Жас шамасына қарай 

өзгерістердің дамуына жол 
бермейді.

 • Толық anti-age күтімі.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ SPF 15 
 • Создает идеально ровный тон.
 • Маскирует мелкие 

несовершенства.
 • Легкая текстура и покрытие 

средней плотности.
 • Интенсивно увлажняет.
 • Предотвращает развитие 

возрастных изменений.
 • Полноценный anti-age уход.

30 мл 4510 ₸   
  6010 ₸

412679
ТЕРІНІҢ ИІЛГІШТІГІН 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕТІН 
КРЕМ
 • Күнделікті шаршау мен 

стресстің салдарын жояды.
 • Терінің жергілікті 

иммунитетін күшейтеді.
 • UVA-зақымдануынан 

қорғайды.
 • Терінің иілгіштігін, 

шымырлығын және 
жастығын қалпына 
келтіреді.

КРЕМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
УПРУГОСТЬ КОЖИ
 • Стирает с лица следы ежеднев-

ной усталости и стресса. 
 • Усиливает местный иммуни-

тет кожи. 
 • Защищает от UVA-повреждений.
 • Возвращает коже упругость, 

эластичность и молодость.

30 мл 7300 ₸   
  9120 ₸

412680
БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
СЕРГІТЕТІН ФЛЮИД
Коллоидты платина бар 
аnti-age флюиді теріні 
ылғалдандырады және 
қалпына келтіреді. Хризолит 
Oli'Vîne ™ жанартасты тастан 
жасалған ерекше сұйық 
сығындысы бар формула 
теріні стресстен және 
қоршаған ортаның теріс 
факторларынан қорғайды.
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ФЛЮИД 
ДЛЯ ЛИЦА
Anti-age флюид с коллоидной 
платиной увлажняет и восстанав-
ливает запас энергии в коже. Фор-
мула с уникальным жидким экс-
трактом из вулканического камня 
хризолита Oli'Vîne™ защищает 
кожу от стресса и негативных 
факторов окружающей среды.

30 мл 7300 ₸   
  9120 ₸
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10 240 ₸ 
7680 ₸

КҮНІ БОЙЫНА
ЫЛҒАЛДАНУ ҚУАТЫ
ЗАРЯД  УВЛАЖНЕНИЯ  
НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

408253  
ЖАСАРТАТЫН  
ТОНИК-СОФТНЕР
Ылғалдану, азықтандыру және 
жұмсарту бәрі бір өнімде — 
ӨЗ ТЕРІҢІ ЖАРҚЫНДЫҚ ПЕН 
НӘЗІКТІК СЫЙЛА!
 • теріні жаңартады және 

жарқындық береді
 • тері реңін жақсартады
 • ерте қартаюдан қорғайды

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ТОНИК-СОФТНЕР
Увлажнение, питание и смягчение 
в одном средстве — ДОБАВЬ СВОЕЙ 
КОЖЕ СИЯНИЯ И НЕЖНОСТИ!
 • освежает кожу и придает сияние
 • улучшает тон кожи
 • защищает от преждевременного 

старения

200 мл 3660 ₸

408372  
ЖАСАРТАТЫН КҮНДІЗГІ 
ФЛЮИД
ТЕРІНІ 24 САҒАТҚА 
ЫЛҒАЛДЫЛЫҚПЕН ЛЕЗДЕ 
ТОЛТЫРАДЫ, бет тері түсінің 
жақсаруына мүмкіндік береді, 
коллаген мен эластан синтезін 
арттырады.
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
МГНОВЕННО НАПОЛНЯЕТ КОЖУ ВЛА-
ГОЙ НА 24 ЧАСА, способствует улучше-
нию цвета лица, увеличивает синтез 
коллагена и эластина.

50 мл 6010 ₸
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413939 
КӨЗ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ 
ТЕРІНІ СЕРГІТЕТІН, ЕРІГІШ 
ГИДРОГЕЛЬДІ ПАТЧАЛАР
ОСВЕЖАЮЩИЕ ТАЮЩИЕ 
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
60 дана/шт. 10 220 ₸
  12 770 ₸

410682
КӨЗДІҢ АЙНАЛАСЫ ТЕРІСІНЕ 
АРНАЛҒАН ГИДРОГЕЛЬДІ 
ПАТЧАЛАР
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
60 дана/шт. 9020 ₸
  12 020 ₸

СЕНІҢ АЙҚЫН  
ҚАРАУЫҢ
ЖЫЛДАМ ӨЗГЕРІС
ТВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

404326 
КӨЗ АЙНАЛАСЫНА 
АРНАЛҒАН КРЕМ
Көз астындағы қара шеңбер 
мен әжімді азайту үшін теріні 
керемет ылғалдандырады. 
Айқын тарту әсері бар.
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Великолепно увлажняет кожу, умень-
шая темные круги и морщинки под 
глазами. Оказывает выраженный под-
тягивающий эффект.

15 мл 1940 ₸
  2580 ₸
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409843
БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ КРЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
50 мл 9490 ₸

413495 
EXPERALTA PLATINUM 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ КРЕМ 
(ауыстырмалы блок)
EXPERALTA PLATINUM 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ 
(сменный блок)

50 мл 5760 ₸
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ЖАҢА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚАПТАМА!

НОВАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА!

Ақылды формула дерма деңгейінде 
әсер етеді: DiamondSIRT® терінің 
қалпына келуіне жасушалық деңгейде 
әсер етеді, таугүл сығындысы
7 КҮН ІШІНДЕ ТІК ЖӘНЕ КӨЛДЕНЕҢ 
ӘЖІМДЕРДІ ТҮЗЕЙДІ*.
Умная формула работает на уровне дермы: 
DiamondSIRT® способствует восстановлению 
кожи на клеточном уровне, экстракт сверции
ВЫРАВНИВАЕТ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫЕ МОРЩИНЫ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ*. 

НӘТИЖЕ: қуаттанған және табиғи 
жарқындыққа толы иілгіш, ышымыр 
және тығызырақ тері.
РЕЗУЛЬТАТ: эластичная, упругая и более 
плотная кожа, наполненная энергией и есте-
ственным сиянием.

* Laboratoire Dermscan деректері бойынша.
* По данным Laboratoire Dermscan.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ. 
ЖАУАПТЫ. ОРЫНДЫ!

ЭКОЛОГИЧНО. ОТВЕТСТВЕННО. 
РАЗУМНО!
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8 г —  PEPTINEX™ КОЛЛАГЕНІ

45%* —  EXCEPTIONHYAL® FULL  
ГИАЛУРОН ҚЫШҚЫЛЫ

100%* —  ТАБИҒИ С ДӘРУМЕНІ

8 г  —  КОЛЛАГЕН PEPTINEX™
45%* —  ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
EXCEPTIONHYAL® FULL
100%* —  ПРИРОДНЫЙ ВИТАМИН С

500513
YOUNG & BEAUTY |  
СҰЛУЛЫҚ ПЕН ЖАСТЫҚ
«ОРМАН ЖИДЕКТЕРІ» СУСЫНЫ

Табиғи С дәруменінің, гидролизделген 
коллаген мен гиалурон қышқылының 
кешені теріңізге иілгіштік пен барқыттылық 
сыйлайды, оны ылғалмен толтырып, сау 
жарқындықпен толтырады.
YOUNG & BEAUTY | КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ
НАПИТОК «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»

Комплекс природного витамина С, гидролизованного 
коллагена и гиалуроновой кислоты придаст вашей 
коже упругость и бархатистость, насытит ее влагой 
и наполнит здоровым сиянием. 

10 г-нан 5 порция / 5 порций по 10 г 2900 ₸

404322
ЫЛҒАЛДАНДЫРУ ЖӘНЕ ЖАРҚЫРАТУ
САРЫСУ-КОНЦЕНТРАТ

Гиалуроны қышқылы мен Х50 Hyalfiller 
компоненті бар инновациялық кешен: 
әжімдерді қарқынды ылғалдандыру және 
тегістеу.
УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

Инновационный комплекс с гиалуроновой кислотой 
и компонентом Х50 Hyalufiller: интенсивное увлажне-
ние и разглаживание морщинок.

10 мл 2800 ₸

СІЗДІҢ ТЕРІҢІЗДІҢ 
ЖАРҚЫРАУЫНА АРНАЛҒАН
ГИАЛУРОН 
ҚЫШҚЫЛЫ  
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  
ДЛЯ СИЯНИЯ ВАШЕЙ КОЖИ

* Тәуліктік қолданудан.
* От суточной нормы потребления.

5700 ₸ 
4280 ₸
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ПІШТЕН
СЕННА

ЗІМБІР
ИМБИРЬ

КУРИЛЬ ШАЙЫ
КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ

Антицеллюлитті 
концентрат + тазартқыш 

шай жеңілдікпен!

Антицеллюлитный 
концентрат + очищающий 

чай — со скидкой!

6560 ₸ 5250 ₸

411382 
THE BODY LAB 
ЦЕЛЛЮЛИТКЕ ҚАРСЫ КОНЦЕНТРАТ

Инновация: BrownSlim антицеллюлитті ке-
шені жаттығу тиміділігін арттыра отырып, 
майды кетіру процесін бастайды. Нәтиже: 
фигураңыз жинақырақ, теріңіз — тегіс.
THE BODY LAB 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Инновация: антицеллюлитный комплекс 
BrownSlim запускает процесс сжигания жиров, 
повышая эффективность тренировок. Резуль-
тат: фигура более подтянутая, кожа — ровная 
и гладкая.

150 мл 5460 ₸

500590
TURBO TEA
ТАЗАРТАТЫН ШАЙ

Жұмсақ шөп шайы белсенді болу үшін әрі сүйікті 
ісіңе уақыт бөлу үшін әдейілеп жасалған! Піштен 
жеңілдік пен жайлылық, зімбір мен куриль шайы 
зат алмасуды қалпына келтіруге көмектеседі.
TURBO TEA
ОЧИЩАЮЩИЙ ЧАЙ

Мягкий травяной чай создан специально, чтобы ты оставал-
ся активным и тратил время на вещи, которыми реально лю-
бишь заниматься! Сенна дарит легкость и комфорт, имбирь и 
курильский чай помогают нормализовать обмен веществ.

30 фильтр-пакеттер / 30 фильтр-пакетов 1100 ₸

19



500276 
ГЛЮКОЗАМИН ЖӘНЕ ХОНДРОИТИН
БУЫНДАРДЫ МАКСИМАЛДЫҚ ҚОРҒАУ

Тәуліктік мөлшерлемеде 2 граммға 
жуық қуатты хондропротекторлар! 
Жоғары физикалық жүктемелер 
кезіндегі буындардың максималды 
қорғанысы: тозуына және зақымда-
нуына жол бермейді, қабынуды жоюға 
көмектеседі, қозғалысты жеңілдетеді.
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ

Почти 2 грамма мощных хондропротекторов в 
суточной дозе! Максимальная защита суставов 
во время высоких физических нагрузок: предот-
вращает их изнашивание и повреждение, помо-
гает снять воспаление, облегчает движение.

120 таблетка/таблеток 9910 ₸   
  11 010 ₸

Барынша жаттығасың ба?  
Толыққанды қалпыңа кел!
Тренишь на максимуме?  
Восстанавливайся по полной!
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8360 ₸ 6690 ₸

«Мегадәрумендер + 
қалпына келтіруші гель» 

жиынтығы
Набор «Мегавитамины + 

восстанавливающий гель»

500284 
МЕГАДӘРУМЕНДЕР
13 ДӘРУМЕНДЕР ЖӘНЕ 8 МИНЕРАЛДАР

Максималды әсерлі дозалар:
 • спортпен күнделікті бірге 

болатындарға
 • өмір — ол қозғалыс 

дегендерге!
МЕГАВИТАМИНЫ
13 ВИТАМИНОВ И 8 МИНЕРАЛОВ

Максимально эффективные дозировки:
 • для тех, кто со спортом каждый день
 • для тех, чья жизнь — движение!

120 таблетка/таблеток 4960 ₸

410054 
СПОРТТЫҚ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУШІ ГЕЛЬ
Қарқынды жаттығулардан кейін және күн сайынға 
нағыз сібірлік жедел жәрдем! 4PRO Complex 
инновациялық кешенінің арқасында гель қабынулармен 
жеңіл күреседі, тезірек қалыпқа келуге көмектеседі. Үш 
есе сенсорлық әсер көрсетеді: салқындайды, жылытады 
және сергітеді. Спортпен рахаттанып шұғылдан!
СПОРТИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Настоящая сибирская скорая помощь после интенсивных трени-
ровок и на каждый день! Благодаря инновационному комплексу 
4PRO Complex гель с легкостью справляется с воспалениями, защи-
щает суставы и помогает быстрее восстанавливаться. Оказывает 
тройное сенсорное действие: охлаждает, прогревает и тонизирует. 
Занимайтесь спортом с удовольствием!

100 мл 3400 ₸
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500536
BAIKAL TEA COLLECTION 
ЖИЫНТЫҒЫ
Сібірдің классикалық шөп 
купаждары бір жиынтықта:
 • Тазару және дренаж
 • Жеңіл тыныс
 • Табиғи антистресс
 • Әйел үйлесімі

НАБОР BAIKAL TEA COLLECTION
Классические травяные купажи из 
Сибири в одном наборе:
 • Очищение и дренаж
 • Легкое дыхание
 • Природный антистресс
 • Женская гармония

40 фильтр-пакет / 
40 фильтр-пакетов 1330 ₸   
 1900 ₸ 

500583
ЖАБАЙЫ ШӨПТЕРДЕН 
ЖАСАЛҒАН ФИТОШАЙ № 3
Жұмсақ, шөп дәмі бар бір кесе 
хош иісті шай ауыр күннен кейін 
тынығуға және үйлесімділік 
табуға көмектеседі. Сасықшөп, 
жалбыз, валериан және киікоты 
жүйке қозуын төмендетеді, 
стрессті жеңуге, ұйқының 
сапасын жақсартуға көмектеседі.
ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 3
Чашка ароматного чая с мягким травя-
ным вкусом поможет расслабиться и 
обрести гармонию после напряженного 
рабочего дня. Пустырник, мята, вале-
риана и душица уменьшают нервное 
возбуждение, помогают справиться со 
стрессом, улучшают качество сна.
30 фильтр-пакеттер / 
30 фильтр-пакетов 880 ₸   
 1100 ₸ 
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LITE STEP 
жиынтығы
Набор LITE STEP

9540 ₸ 
7630 ₸

500467
LITE STEP BOX 
АЯҚТАҒЫ ІСІНУДЕН, АУЫРЛЫҚТАН ЖӘНЕ ЫҢҒАЙСЫЗДЫҚ 
СЕЗІМІНЕ ҚАРСЫ ЕКІ ДЕҢГЕЙЛІ КЕШЕН

 • Өсімдік венотоник қан тамырлары мен 
аяқтағы қан айналымының тонусын сақтауға 
көмектеседі, қан тамыры және лимфа 
ағынының бұзылуына жол бермейді.

 • Омега-3 ультраконцентраты қанның 
аққышқтығын жақсартады және көктамырлық 
іркілісті болдыртпайды.

LITE STEP BOX 
ДВУХУРОВНЕВЫЙ КОМПЛЕКС ОТ ОТЕКОВ, ТЯЖЕСТИ И ЧУВСТВА 
ДИСКОМФОРТА В НОГАХ

 • Растительный венотоник помогает поддерживать тонус 
сосудов и кровообращение в ногах, предотвращает на-
рушения вено- и лимфотока.

 • Ультраконцентрат омега-3 кислот улучшает текучесть 
крови и предотвращает венозный застой.

2 капсуладан және 1 таблеткадан 30 қалташа / 
30 пакетов по 2 капсулы и 1 таблетке 6860 ₸

406416
ГОРХОН | БҰЛАҚ 
СЕРГІТЕТІН КРЕМ ФОРТЕ

Инкапсулденген троксерутин, сүлік 
пен атбас талшын сығындылары бар 
күшейтілген формула аяқ терісіндегі 
қанның микроциркуляциясын 
жақсартады, ауырлық әсерін 
төмендетеді және терінің серпімділігін 
арттырады. Сіз әрбір қадамда жеңілдік 
пен қолайлылықты сезінесіз!
ГОРХОН | РУЧЕЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ФОРТЕ

Усиленная формула с инкапсулированным 
троксерутином, экстрактами пиявки и кон-
ского каштана улучшает микроциркуляцию 
крови в коже ног, снижая ощущение тяжести 
и повышая эластичность кожи. Вы чувствуете 
легкость и комфорт в каждом шаге!

75 мл 2680 ₸

Жергілікті әрекетті 
өніммен бірге 
қолданғандағы 
максималды тиімділігі.
Максимальная эффек-
тивность при совместном 
применении со средства-
ми местного действия.
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Мерекелік 
қаптамада!

В праздничной 
упаковке!

Қарқынды ылғалдандыру және табиғи 
балғындық. Сіз өзіңізді барынша жайлы 
сезінесіз: сіздің теріңіз ылғалдандырылған және 
құрғап кетуден қорғалған, ауа-райының және 
уақыттың әсерінен қорықпайды!
Интенсивное увлажнение и природная свежесть. Вы чув-
ствуете абсолютный комфорт: ваша кожа увлажнена и 
защищена от пересушивания, ей не страшны капризы погоды 
и влияние времени! 

412697

«Ылғалдандыру» 
жиынтығы
Набор «Увлажнение»

404777
БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН 
КРЕМ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
50 мл 3260 ₸

411569
БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН 
ТОНИК
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
200 мл 1950 ₸

5810 ₸ 
4070 ₸
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404788
ҚАЙЫЗҒАҚҚА 
АРНАЛҒАН 
СУСАБЫН
ШАМПУНЬ 
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
250 мл 1670 ₸ 
  2230 ₸

411565
ЖУЫНУҒА 
АРНАЛҒАН 
ШӨП 
БАЛЬЗАМЫ 
ТРАВЯНОЙ 
БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
75 мл 1170 ₸ 
  1950 ₸

411575
ИНТИМДІК 
ГИГИЕНАҒА 
АРНАЛҒАН 
КӨБІК
ПЕНКА 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ
150 мл 1630 ₸ 
  2170 ₸

411580
ҚЫРЫНУДАН 
КЕЙІНГІ 
БАЛЬЗАМ
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ 
БРИТЬЯ
100 мл 2320 ₸ 
  3090 ₸

411581
ҚЫРЫНУҒА 
АРНАЛҒАН 
ГЕЛЬ
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
100 мл 2320 ₸ 
  3090 ₸

411579
ДУШҚА 
АРНАЛҒАН 
СУСАБЫН-
ГЕЛЬ
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША
250 мл 1550 ₸ 
  2060 ₸

Ер үшін
Для него
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Омега-пайда 
мегажеңілдікпен!
Омега-польза с мегаскидкой!

ОМЕГА-3 ҚЫШҚЫЛДАРЫ ТЕРІНІҢ мерзімінен бұрын 
қартаюдан ҚОРҒАП, липидтік кедергіні қалпына 
келтіруге және коллагеннің ыдырауын баяулатуға 
көмектеседі.
ОМЕГА-6 ЖӘНЕ ОМЕГА-7 ҚЫШҚЫЛДАРЫ ЖАСУШАЛАРДЫҢ 
РЕГЕНЕРАЦИЯСЫН ЖӘНЕ ЖАҢАРУЫН ТЕЗДЕТЕДІ, 
құрғақтықпен күресуде көмектеседі, терінің иілгіштігін 
қалпына келтіреді және әжімнің ерте пайда болуына 
жол бермейді.
ОМЕГА-9 ҚЫШҚЫЛДАРЫ ТЕРІНІ СЕРГІТЕЙДІ ЖӘНЕ НАҒАЙТА-
ДЫ, теріс экологиялық әсерлерге төзімділігін арттырады.
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ ЗАЩИЩАЮТ КОЖУ от преждевременного 
старения, помогают восстановить ее липидный барьер и 
замедлить разрушение коллагена.
ОМЕГА-6 И ОМЕГА-7 КИСЛОТЫ УСКОРЯЮТ РЕГЕНЕРАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ 
КЛЕТОК, помогают справиться с сухостью, восстановить эластич-
ность кожи и предотвратить преждевременное появление морщин.
ОМЕГА-9 КИСЛОТЫ ТОНИЗИРУЮТ, УКРЕПЛЯЮТ И ОСВЕЖАЮТ КОЖУ, 
повышают ее сопротивляемость негативному воздействию 
окружающей среды.

411587
ОМЕГА-ҚЫШҚЫЛДАРЫ БАР 
ҚАБАҚҚА АРНАЛҒАН КРЕМ
Сирек табиғи майлардан алынған 
Омега-3,-6,-7 және -9 қышқылдарының 
тиімді қиыстыруы көз терісін қажетте 
микроэлементтермен қамтамасыз 
етіп, оны ерте қартаюдан сақтайды.
КРЕМ ДЛЯ ВЕК С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Эффективная комбинация омега-3, -6, -7 и -9 
кислот, полученных из редких природных 
масел, обеспечивает кожу век необходимыми 
микроэлементами и защищает ее от преждев-
ременного старения. 

15 мл 1420 ₸   
  1890 ₸ 

411586
ОМЕГА-ҚЫШҚЫЛДАРЫ  
БАР БЕТКЕ АРНАЛҒАН КРЕМ
Сирек табиғи майларының негізіндегі 
қарқынды формула шаршау мен 
құрғақтық белгілерін жояды, әжімнің 
жазылуын қамтамасыз етеді, теріге 
жарқындық пен иілгіштігін қайтарады.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Интенсивная формула на основе редких при-
родных масел устраняет признаки усталости 
и обезвоживания, способствует разглажи-
ванию морщин, возвращает коже сияние и 
эластичность.

75 мл 1760 ₸   
  2350 ₸
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414457 

«Күнделікті нәзіктік» жинытығы
Әйел адам бақытты болғанда сұлулық пен нәзіктік 
таратады. Ал оған қамқорлық сыйлап, оны бақытты 
етуге болады. Сүйікті әйелдеріңізге «Күнделікті 
нәзіктік» жиынтығымен мол қамқорлық сыйлаңыз! 

Набор «Нежность 
каждый день»
Женщина излучает красоту и 
нежность, когда она счастлива. 
А сделать ее счастливее можно, 
подарив заботу. Подарите 
вашим любимым женщинам 
больше заботы с набором 
«Нежность каждый день»! 

Мерекелік 
қаптамада!

В праздничной 
упаковке!

6730 ₸ 4040 ₸

409978 
ДЕНЕГЕ 
АРНАЛҒАН НӘРЛІ 
КРЕМ-МАЙЫ
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ 
ТЕЛА ПИТАТЕЛЬНЫЙ
150 мл  2460 ₸

410277 
БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
ҚОРЕКТЕНДІРЕТІН 
МАСКА  
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  
ПИТАТЕЛЬНАЯ 
100 мл 2630 ₸
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410021 
БАЛҚАРАҒАЙ & АЛМА
ДУШҚА АРНАЛҒАН ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ 
КРЕМ-ГЕЛЬ  

КЕДР & ЯБЛОКО
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

250 мл 2630 ₸

410022 
ОРМАН БҮЛДІРГЕНІ & КӨК ШАЙ
ДУШҚА АРНАЛҒАН ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ 
КРЕМ-ГЕЛЬ  

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА & ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

250 мл 2630 ₸

410019 
ОРМАН БҮЛДІРГЕНІ & КӨК ШАЙ
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН 
ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ СҮТ  

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА & ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 

250 мл 2630 ₸

410018 
БАЛҚАРАҒАЙ & АЛМА 
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН 
ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ СҮТ 

КЕДР & ЯБЛОКО 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

250 мл 2630 ₸

412667 
ҚАРАҒАН БАЛЫ & ҚЫРМЫЗЫ 
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМ  

Ерігіш, жібектей текстуралы 
және бал-гүлді хош иісті крем 
керемет сіңеді, қол терісін 
ұзаққа ылғалдандырады және 
қорғайды.
МЕД АКЦИИ & КАЛЕНДУЛА 
КРЕМ ДЛЯ РУК 

Крем с тающей, шелковистой текстурой 
и медово-цветочным ароматом превос-
ходно впитывается, надолго увлажняет 
и защищает кожу рук.

75 мл 1580 ₸

Кез-келген  

екі өнім —  

30%
 жеңілдікпен!

Любые два продукта —  

со скидкой  

30%!
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412664 
ҚАРАҒАН БАЛЫ 
& ҚЫРМЫЗЫ 
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ҚАНТТЫ 
СКРАБЫ  

Күнгей таңның нәзік хош 
иісі! Табиғи скраб тіпті 
құрғақ дене терісін керем-
жаңартады, ылғалдандыра-
ды және азықтандырады.
МЕД АКЦИИ & КАЛЕНДУЛА 
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 

Нежный аромат солнечного утра! 
Натуральный скраб превосходно 
обновляет, увлажняет и питает 
даже сухую кожу тела.

100 мл 2800 ₸

412665 
ҚАРАҒАН БАЛЫ 
& ҚЫРМЫЗЫ
ДУШҚА АРНАЛҒАН КРЕМ-ГЕЛЬ  

Тартымды хош иісті крем-
гель тіпті қатты құрғақ теріні 
де нәзік тазартады. Қараған 
балы мен қырмызы теріге 
күн сайын күтім жасайды.
МЕД АКЦИИ & КАЛЕНДУЛА
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

Крем-гель с притягательным 
ароматом бережно очищает даже 
очень сухую кожу. Мед акации и 
календула ухаживают за кожей 
день за днем.

250 мл 2800 ₸

412666 
ҚАРАҒАН БАЛЫ 
& ҚЫРМЫЗЫ
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН 
НӘРЛЕНДІРГІШ СҮТ

Қараған балының еліктіргіш 
хош иісі бар жеңіл сүт лезде 
сіңіп, теріні нәзік және 
жібектей етеді.
МЕД АКЦИИ & КАЛЕНДУЛА
ПИТАТЕЛЬНОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Легкое молочко с манящим аро-
матом меда акации мгновенно 
впитывается, делая кожу нежной 
и шелковистой.

250 мл 2800 ₸
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* Ұсынылған тәуліктік тұтыну нормасының 
пайыздарының саны көрсетілген.
* Указано количество процентов от 
рекомендуемой суточной нормы потребления.

500126 
АЛТЫН БАЛЫҚ 
ОМЕГА-3 ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ 
ЖИЫНТЫҒЫ 

Көңілді капсула-балықтар — 
балаларыңыз үшін жаппай 
пайда! Омега-3 қышқылы 
кішкентай ұшқалақтарға өткір 
көз бен мықты жадыны сақтауға 
көмектеседі.
ЗОЛОТАЯ РЫБКА 
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ 

Веселые капсулы-рыбки — сплошная 
польза для ваших детей! Омега-3 
кислоты помогают маленьким 
непоседам сохранить острое зрение 
и крепкую память. 

75 г 2500 ₸   
  3330 ₸

3+2 КАПСУЛА*:
• 35% (312 МГ)  
ОМЕГА-3 ҚЫШҚЫЛДАРЫ
• 100% D3, А, Е ДӘРУМЕНДЕРІ
2 КАПСУЛЫ*:
• 35% (312 МГ) ОМЕГА-3 КИСЛОТ
• 100% ВИТАМИНЫ D3, А, Е

ЭМАЛЬДЫ НЫҒАЙТУ
УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ

411377 
ТАБИҒИ ТІС ПАСТАСЫ  
СІБІРЛІК ИТМҰРЫН
Ауыз қуысы тіндерінің қалпына келуі мен 
жазылуына тиімді әсер етеді, қызыл иектің 
қандандырылуын жақсартады, тіс эмалін 
нығайтады және тіс қағының пайда болуы 
қаупін төмендетеді.
ПРИРОДНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА  
С СИБИРСКИМ ШИПОВНИКОМ
Cпособствует восстановлению и заживлению тканей 
полости рта, улучшает кровоснабжение десен, укре-
пляет зубную эмаль и снижает риск возникновения 
кариеса.

100 мл 990 ₸
  1320 ₸ 

ТІС СЕЗІМТАЛДЫҒЫН ТӨМЕНДЕТУ 
СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ

411378 
ТАБИҒИ ТІС ПАСТАСЫ  
СІБІР ШЫРҒАНАҒЫ
Шырғанақтың сығындысы және майы 
қызыл иектің және ауыз қуысының 
шырышты қабығының қалпына келуін 
тездетеді. Қырмызы сығындысы тісжегі 
бактерияларының көбеюін басады, ал 
жұпаргүл күшті антиоксидантты әсер етеді.
ПРИРОДНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА  
С СИБИРСКОЙ ОБЛЕПИХОЙ
Экстракт и масло облепихи ускоряют заживление 
десен и слизистой оболочки полости рта. Экстракт 
календулы подавляет размножение кариесогенных 
бактерий, а душица оказывает мощное антиокси-
дантное действие.

100 мл 990 ₸
  1320 ₸ 
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Әсем күлкіге 
арналған сібір 
өсімдіктерінің күші!
Сила сибирских растений 
для красивой улыбки!
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Ұсыныс шектеулі. Тек қана Компанияның ресми сайтында және корпаративтік КҚКО-да ғана қолданылады.
Предложение ограничено. Действует только на официальном сайте Компании и в корпоративных ЦОКах.

21 000 ₸ сатып  алған кезде —  кез-келген өнімге   50% жеңілдік!При покупке на 21 000 ₸ 
любой продукт — 
со скидкой 50%!

410013 
LA LIBERTÉ | 
ЕРКІНДІК
жемісті, ағаш

LA LIBERTÉ | 
СВОБОДА
фруктовый, древесный

50 мл 8090 ₸  
  16 180 ₸

410012 
LA FORCE | КҮШ
шығыс, былғары, шығыстық

LA FORCE | СИЛА
восточный, кожаный, 
ориентальный

50 мл 8090 ₸  
  16 180 ₸

410014 
L'OBSESSION | 
СТРАСТЬ
фруктовый, цветочный, 
кожаный

L'OBSESSION | 
СТРАСТЬ
фруктовый, цветочный, 
кожаный

50 мл 8090 ₸  
  16 180 ₸

406414
ALTAI | АЛТАЙ
гүлді, жемісті, ванильді
цветочный, фруктовый, 
ванильный

50 мл 6650 ₸  
  13 290 ₸

406415
OLKHON| ОЛЬХОН
балғын, жасыл, цитрусты
свежий, зеленый, 
цитрусовый

50 мл 6650 ₸  
  13 290 ₸

406413
TAIGA | ТАЙГА
ағаш
древесный

50 мл 6650 ₸  
  13 290 ₸
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27 000 ₸ сатып алған 

кезде — 3D Flex Cube   

50%
 жеңілдік!

При покупке на 27 000 ₸ 

3D Flex Cube — 

со скидкой 50%!

500570
3D FLEX CUBE
Максималды қозғалыс  
белсенділігі және қозғалыс жеңілдігі — 
хондропротекторлардың, омега-3, қияршөп 
және гүлтәжі табиғи майларының, E және D 
дәрумендерінің кешенді көмегіне орай.
3D FLEX CUBE
Максимальная двигательная активность и легкость 
движений — благодаря комплексной поддержке хон-
дропротекторов, омега-3 кислот, природных масел 
бораго и амаранта, витаминов Е и D.
4 капсула мен 2 таблеткадан 30 қалташа / 
30 пакетов по 4 капсулы и 2 таблетки 8435 ₸  
  16 870 ₸ 

FLEX 3D
 C

UB
E
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Сұлулық 
сенің қолыңда!
Красота в твоих руках!

 • НӘТИЖЕЛІ ЫЛҒАЛДАНДЫРАДЫ.
 • ТЕРІНІ ЖҰМСАРТАДЫ ЖӘНЕ 

ТЫНЫШТАНДЫРАДЫ.
 • БІРДЕН СІҢЕДІ, ЖАБЫСҚАҚТЫҚ 

ӘСЕРІН ҚАЛДЫРМАЙДЫ.
 • ЭФФЕКТИВНО УВЛАЖНЯЮТ.
 • СМЯГЧАЮТ И УСПОКАИВАЮТ КОЖУ.
 • МГНОВЕННО ВПИТЫВАЮТСЯ, НЕ ОСТАВЛЯЯ 

ОЩУЩЕНИЯ ЛИПКОСТИ.

3410 ₸ 2730 ₸

SIBERIANWELLNESS.COM

ОНЛАЙН САТЫП АЛУ: 
КУПИТЬ ОНЛАЙН:

СІЗДІҢ КЕҢЕСШІҢІЗ: 
ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:  

Тауарды Компанияның Қызмет көрсету Орталықтарынан сұраңыз немесе  
www.siberianwellness.com сайтынан тапсырыс беріңіз.
Спрашивайте товары в Центрах обслуживания Компании или заказывайте 
на сайте www.siberianwellness.com.
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412655
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН  
СПА-ЖИЫНТЫҚ

СҮТТІ СҰЛЫ & КҮРІШ МАЙЫ,  
қолға арналған крем

ЖЕБІР & ШАТЫРАШ,  
қолға арналған крем

ТАҢҚУРАЙ & НАРҚАЙСАР,  
қолға арналған крем

СПА-НАБОР ДЛЯ РУК 
МОЛОЧНЫЙ ОВЕС & РИСОВОЕ МАСЛО,  
крем для рук

ТИМЬЯН & ШАЛФЕЙ,  
крем для рук

МАЛИНА & ВЕРБЕНА,  
крем для рук

15 мл-ден 3 қаптама / 
3 шт. по 15 мл


