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PRADĖKITE NAUJĄ, 
GERESNĮ GYVENIMĄ!
SIBIRO GAMTOS JĖGA KEIČIA GYVENIMO 
KOKYBĘ.

Nuo šios idėjos prieš 23 metus prasidėjo Siberian 
Wellness istorija. Kompanijos Klientų ir Konsultantų 
aptarnavimo centai veikia 26 šalyse, įskaitant 
Europos šalis, Vietnamą, Rusiją ir NVS.

Sibiras – tai unikalus kraštas! Daugiau nei 70% šios 
didžiulės teritorijos, pagal plotą lenkiančios Kiniją ar 
JAV, iki šiol nepaliesta civilizacijos! Tiek pirmykščių 
miškų, kalnų ir stepių plotų niekur pasaulyje nėra! 
Atšiaurus klimatas šią žemę išgelbėjo nuo pramonės 
plėtros ir išsaugojo mums paskutinę laukinės gamtos 
tvirtovę.

Čia auga nepaprastai gryni ir kupini energijos 
žolynai, o gamtos galia, padedanti atšiauriomis 
sąlygomis jiems išgyventi, tampa neatsiejama 
Siberian Wellness produktų dalimi.

MŪSŲ TIKSLAS – PAGERINTI JŪSŲ IR 
JŪSŲ ŠEIMOS GYVENIMĄ, TAIP PAT 
IŠSAUGANT SIBIRO GAMTOS GROŽĮ, VIENĄ 
IŠ PASKUTINIŲ NEPALIESTŲ PLANETOS 
REGIONŲ.

SVEIKI ATVYKĘ Į SIBERIAN WELLNESS 
PASAULĮ!
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GAMTOS  
APSAUGA – 
PIRMOJE VIETOJE
GAMTOS APSAUGA – MŪSŲ FILOSOFIJOS 
KERTINIS AKMUO. GEROVĖS PASLAPTIS 
– HARMONIJA SU GAMTA, TODĖL MUMS 
NATŪRALU JA RŪPINTIS.

Mūsų gamyba aprūpinta šiuolaikine oro ir vandens 
valymo įranga.

Gamindami ir pakuodami savo produktus mes 
maksimaliai stengiamės naudoti biologiškai skaidžias 
medžiagas.

Gamindami produktus, mes nenaudojame sintetinių 
užpildų ar technologinių priedų, tokių kaip aerosilis, 
magnio stearatas, kalcio stearatas ir kt.

Mes nenaudojame žmogui ir gamtai potencialiai 
pavojingų kosmetinių komponentų, tokių kaip: sulfatai, 
ftalatai, parabenai, mineraliniai aliejai, sintetiniai 
kvapikliai ir dažikliai.

MES TIKIME  
NATŪRALUMU!
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MOKSLAS UŽ 
MOKSLO
Mūsų produktai gaminami iš vietinių Sibiro 
žolelių, o receptai yra sukurti mūsų pačių Tyrimų 
ir inovacijų skyriuje.

Bendradarbiaudama su pagrindiniais mokslo 
tyrimų institutais pasaulyje, Siberian Wellness 
vykdo įvairius maisto papildų ir kitų produktų 
klinikinius tyrimus.

Mes didžiuojamės nuosava gamyba, atitinkančia 
tarptautinius GMP ir ISO 9001 standartus. 



TYRIMAI 
GERESNIAM 
RYTOJUI
SIBERIAN WELLNESS TIKSLINGAI 
VYSTOMOS TRYS PERSPEKTYVIAUSIOS 
MOKSLO KRYPTYS:

 
 ENDOEKOLOGIJA – mokslas apie vidinės organizmo 
švaros palaikymą. 

 ADAPTOLOGIJA – mokslas apie organizmo energinių 
sistemų efektyvumą. 

 CHRONOBIOLOGIJA – mokslas apie biologinių ritmų 
valdymą.

5





LABDARA 
PRASIDEDA 
NAMIE
Mums svarbu, kas lieka po mūsų. Mes negalime 
ramiai žiūrėti, kaip naikinami miškai, teršiamos 
upės, nyksta augalai ir gyvūnai. Labdaros projektas 
„PASAULIS APLINK JUS“ skirtas aktyviai dalyvauti 
aplinkosaugos veikloje tose šalyse, kur yra 
Siberian Wellness.
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MAISTO PAPILDAI
DAILY BOX

PASIRUOŠK 
NAUJAI DIENAI!

PAPRASTA VARTOJIMO 
TAISYKLĖ:
KARTĄ PER DIENĄ

PAPRASTA FORMA:
PATOGUS RINKINYS – 
VISADA PO RANKA



PULSE BOX
Maisto papildas su omega-3 riebalų rūgštimis ir vitaminais. EPA ir 
DHA prisideda prie normalios širdies veiklos. Teigiamas poveikis 
pasiekiamas kasdien vartojant 250 mg EPA ir DHA.
Folio rūgštis, vitaminas B₆ ir vitaminas B₁₂ prisideda prie normalios 
homocisteino apykaitos. Vitaminas B₆ prisideda prie normalios cisteino 
sintezės.

Kompleksas Nr. 1 (raudona kapsulė). Sudėtis: betaino hidrochloridas, želatina, 
vitaminas B₁₂ (cianokobalaminas), vitaminas B₆ (piridoksino hidrochloridas), folio 
rūgštis, dažikliai: geležies oksidai ir geležies hidroksidai (E172), titano dioksidas (E171).
Kompleksas Nr. 4 (geltona kapsulė). Sudėtis: riebalų rūgščių etilo esteris iš žuvų 
taukų, želatina.
Kompleksas Nr. 3 (oranžinė kapsulė). Sudėtis: riebalų rūgščių etilo esteris iš žuvų 
taukų, želatina, likopenas.

30 pakelių po 3 kapsules / 64,2 g
500443  21,42 €
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IMMUNO BOX
Vitaminas C ir cinkas prisideda prie normalios imuninės 
sistemos veiklos.
Ženšenio šaknies ekstraktas (Panax ginseng) ir ežiuolės 
ekstraktas (Echinacea purpurea (L.)) padeda palaikyti nor-
malią kvėpavimo ir imuninės sistemos veiklą.

Kompleksas Nr. 1 (balta kapsulė) Sudėtis: L-askorbo rūgštis, ežiuolės 
ekstraktas, hipromeliozė (E464), celiuliozė, cinko citratas.
Kompleksas Nr. 2 (žalia kapsulė). Sudėtis: ResistAid™ maumedžio 
arabinogalaktanas, celiuliozė, ženšenio šaknies ekstraktas, gysločio lapų 
ekstraktas.
Kompleksas Nr. 3 (gelsva kapsulė). Sudėtis: ResistAid™ maumedžio 
arabinogalaktanas, celiuliozė, šalavijų lapų ekstraktas, ramunėlių žiedų 
ekstraktas, čiobrelių ekstraktas.

30 pakelių po 3 kapsules
500526 17,18 €

LITE STEP BOX
Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės 
pažaidos. Kompleksas yra prisotintas koncentruotomis 
etilo esterio EPA ir DHA formos omega-3 rūgštimis, kurios 
padeda palaikyti normalią širdies funkciją ir turi teigiamą 
poveikį kasdien vartojant po 250 mg.

Kompleksas Nr. 1 (tabletė). Sudėtis: diosminas, rutinas, ramunėlių ūgliai, 
mikrokristalinė celiuliozė (E 460), kalcio stearatas (E 470a), maistinių 
tablečių danga Nutraficient.
Kompleksas Nr. 4 (geltona kapsulė). Sudėtis: giliavandenių žuvų omega-3 
polinesočiųjų riebalų rūgščių koncentratas, želatina.

30 pakelių po 2 kapsules ir 1 tabletė / 67,8 g
500467 31,34 €

NAUJIENA!
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LADY'S BOX
Maisto papildas su vitaminais odos ir plaukų priežiūrai. Nia-
cinas, riboflavinas ir vitaminas A padeda palaikyti normalią 
jūsų odos būklę. Biotinas palaiko jūsų plaukų būklę. Vitami-
nas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas 
normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą.

Kompleksas Nr.1 (geltona kapsulė). Sudėtis: vitaminų mišinys H33802 /1 
(vitaminai A, D₃, E, К₁, B₁, B₂, B₆, В₁₂, С, nikotinamidas, folio rūgštis, pantoteno 
rūgštis, biotinas (vitaminas H)), taurinas, kofermentas Q10, vitaminas E, vita-
minas D₃ folio rūgštis.
Kompleksas Nr. 2 (raudona kapsulė). Sudėtis: šaltalankių aliejus, želatina, 
tokoferolių (vitamino E) mišinys, beta karotinas CaroCare®.

30 pakelių po 2 kapsules / 41,7 g
500172 18,63 €

VISION BOX
DHA padeda palaikyti normalų regėjimą ir turi teigiamą 
poveikį kasdien vartojant po 250 mg. Riboflavinas (vita-
minas B₂), vitaminas A ir cinkas padeda palaikyti normalų 
regėjimą. Vitaminai C ir E padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos.

Kompleksas Nr. 1 (raudona kapsulė). Sudėtis: šaltalankių aliejus, želatina, 
liuteinas ir zeaksantinas.
Kompleksas Nr. 4 (geltona kapsulė). Sudėtis: riebalų rūgščių etilo esteris 
iš žuvų taukų, želatina.
Kompleksas Nr. 3 (ruda kapsulė). Sudėtis: želatina, vynuogių sėklų 
ekstraktas, europinių spanguolių vaisių ekstraktas, šalavijų lapų ekstraktas, 
čiobrelių ekstraktas, paprastojo raudonėlio ekstraktas, L-askorbo rūgštis, 
žaliosios arbatos lapų ekstraktas, mėlynių lapų ekstraktas, rutinas, DL-α-
tokoferilo acetatas, cinko oksidai, jūrų pušies žievės ekstraktas, likopenas, 
beta karotinas, riboflavinas, piridoksinas, tiaminas, mangano sulfatas, 
retinilacetatas, vario oksidas, kalio jodidas, natrio selenitas, chromo (III) 
chloridas.

30 pakelių po 4 kapsules / 84,3 g
500361 24,81 €
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SIBERIAN SUPER NATURAL 
NUTRITION

INOVATYVUS 
POŽIŪRIS
Programas kūrė 
Siberian Wellness 
ekspertai, 
bendradarbiaudami 
su pasaulio mitybos 
profesionalais.

PARUOŠTI 
SPRENDIMAI
Visapusiškam organizmo 
aprūpinimui subalansuotas 
kompleksas — vienas pa-
kelis visai dienai!
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NATURAL VITAMINS 
Organinių vitaminų, mineralų ir 
natūralių (nesintetinių) omega-3 
polinesočiųjų riebalų rūgščių 
kompleksas. 

30 pakelių po 4 kapsules 
81,45 g
500469 67,76 €

Inovatyvios 
technologijos: MenaQ7®, 
CaroCare®, elaVida™, 
PronovaPure™,  
Lalmin Se 2000™

KOKIA YRA IDEALI NUTRITION 
PROGRAMOS SUDĖTIS?
 
 NATŪRALŪS VITAMINAI
 • B grupės vitaminai („Lallemand ™“ mielių autoliza-

tas): niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminai B6, B2, 
B1, folio rūgštis, biotinas

 • Vitaminas C iš acerolos „Naturex ™“ 
 • Vitaminas D („Lalmin® Vita D“ mielių autolizatas)
 • Vitaminas E (α-, β-, γ- ir δ-tokoferolių mišinys)
 •  Beta-karotinas „CaroCare®“
 • Vitaminas K2 „MenaQ7®“

ORGANINIAI MINERALAI
 • Jodas („Finzelberg ™“ pūslėtųjų 

guveinių ekstraktas)
 • Silicis („Naturex ™“ bambuko ekstraktas)
 • Selenas ( „Lalmin Se 2000™“ mielių autolizatas)

OMEGA-3 RŪGŠTYS
Omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių „Pronova-
Pure ™“ ultra koncentratas iš giliavandenių žuvų.

NATŪRALŪS ANTIOKSIDANTAI
 • Dihidrokasecetinas (Sibiro maumedžio 

ekstraktas)
 • Hidroksirozolis („elaVida ™“ alyvuogių 

ekstraktas)

POVEIKIS
Padeda žmonėms, turintiems 
skirtingas dietas ir gyvenimo 
ritmą,  palaikyti vitaminų ir 
mikroelementų pusiausvyrą 
organizme.

13



FORMULĖ 1
60 kapsulių / 30 g 

Sudėtis: pankolių ekstraktas (Fo-
eniculum vulgare var. dulce), gys-
ločių ekstraktas (Plantago lan-
ceolata), ramunėlių ekstraktas 
(Matricária recutíta), varnalėšų ša-
knų ekstraktas (Arctium láppa L.), 
asiūklių ekstraktas (Equisetum ar-
vense), ežiuolių ekstraktas (Echi-
nacea purpurea), alavijų ekstraktas 
(Aloe Vera). 

FORMULĖ 2
60 kapsulių / 30 g 

Sudėtis: paprastųjų rėžiukų eks-
traktas (Nasturtium officinale), Si-
biro meškinių česnakų ekstrak-
tas (Allium ursinum L.), jonažolių 
ekstraktas (Hypericum perfora-
tum), vaistinių šalavijų ekstraktas 
(Salvia officinalis), laukinių krie-
nų ekstraktas (Armorácia), baikali-
nių kalpokių ekstraktas (Scutellaria 
baicalensis).  

FORMULĖ 3
60 kapsulių / 32,4 g 

Sudėtis: vynuogių kauliukų eks-
traktas, spanguolių uogų ekstrak-
tas, šalavijų ekstraktas, čiobrelių 
ekstraktas, raudonėlių ekstraktas, 
askorbo rūgštis (vitaminas C), ža-
liosios arbatos ekstraktas, dl-al-
fa- tokoferolis, likopenas, mėlynių 
ekstraktas, rutinas, beta karote-
nas, cinko citratas (cinkas), vitami-
nas В1, В2, В6, mangano sulfatas 
(manganas), retinolis, vario sulfatas 
(varis), kalio jodidas (jodas), natrio 
selenitas (selenas), chromo pikoli-
natas (chromas), maltodekstrinas. 

RENAISSANCE 
TRIPLE SET 
TRIGUBA MEDŽIAGŲ APYKAITOS 
PALAIKYMO SISTEMA 

Triguba medžiagų apykaitos palaikymo siste-
ma – trys formulės, kurių sudėtyje yra vitami-
nų, mineralų ir vertingų ekstraktų iš laukinių 
Sibiro augalų. 
 
180 kapsulių 500032 49,49 €

ŠVARA

PRODUKTO PRIVALUMAI:
– aukščiausios kokybės ekstraktų veikliosios medžiagos 
– maksimaliai platus antioksidantų spektras
– greitas poveikis
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FORMULĖ 1
60 kapsulių / 19,2 g 

Sudėtis: kasijų ekstraktas, sosiūrijų 
ekstraktas, purpurinės ežiuolės ekstrak-
tas, paprastosios takažolės žolė, pelki-
nės sidabražolės žolė, arbatinio kirvenio 
šaknis, raudonųjų dobilų žolė, asiūklio 
žolė, bruknės lapai, paprastojo saldyme-
džio šaknys, varnalėšos šaknys, jonažo-
lės žolė, gaivenio žolė, juodųjų serbentų 
lapai, smėlyninio šlamučio žiedai, krau-
jalakės šaknys, liepos žiedai, bitkrėslės 
žiedai, želatino kapsulė.

FORMULĖ 2
60 kapsulių / 21 g 

Sudėtis: kryžmažiedžių šeimos daržo-
vių ekstraktas, tikrųjų margainių vaisiai, 
paprastosios kiaulpienės šaknys, kini-
nio arbatmedžio žalioji arbata, kurilų ar-
batmedžio ūglių ekstraktas, Sibiro eglės 
spygliai, šlaitinės druskės ekstraktas, 
sėjamosios petražolės lapai.

FORMULĖ 3
60 kapsulių / 21 g 

Sudėtis: vitaminas E (dl-alfa tokofero-
lis), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), vi-
taminas A (retinilacetatas), selenas (na-
trio selenitas), cinkas (cinko oksidas), 
manganas (mangano sulfatas), varis 
(vario sulfatas), vynuogių kauliukų eks-
traktas, paprastųjų mėlynių ūglių eks-
traktas, paprastųjų aviečių lapų eks-
traktas, persiko lapai, citrinos žievė, 
paprastojo čiobrelio žolė, vaistinės me-
detkos žiedai, erškėčių vaisiai.

ŠVAROS ŠALTINIAI
TRIGUBA MEDŽIAGŲ APYKAITOS PALAIKYMO 
SISTEMA
Triguba medžiagų apykaitos palaikymo sistema – trys 
formulės, kurių sudėtyje yra vitaminų, mineralų ir 
vertingų ekstraktų iš laukinių Sibiro augalų.   

180 kapsulių  400753  31,10 €

TRIGELM®
APSAUGA NUO PARAZITŲ
Trijų fazių augalinis kompleksas normalioms 
žarnyno funkcijoms ir mikroflorai palaikyti. 
I fazė paruošia žarnyną ir tulžies latakus valymui, 
o II fazės komponentai pasižymi aktyviu valymo 
poveikiu. Pagrindinis III fazės tikslas – užtikrinti 
žarnyno mikrofloros atkūrimą. 

500116 29,89 €

ŠVAROS ŠALTINIAI 
I FAZĖ
30 kapsulių / 9,6 g
Žarnyno ir tulžies latakų funkcijų 
normalizacija. Pagrindinis šio 
sudėtingo komplekso tikslas yra 
žarnyno ir tulžies latakų paruo-
šimas aktyviam valymuisi. 

Sudėtis: kasijų ekstraktas, sosiūrijų eks-
traktas, purpurinių ežiuolių ekstraktas, 
paprastųjų takažolių žolė, pelkinių sida-
bražolių žolė, arbatinių kirvenių šaknys, 
raudonųjų dobilų žolė, asiūklių žolė, bru-
knių lapai, paprastųjų saldymedžių ša-
knys, varnalėšų šaknys, jonažolių žolė, 
gaivenių žolė, juodųjų serbentų lapai, 
smėlyninių šlamučių žiedai, kraujalakių 
šaknys, liepų žiedai, bitkrėslių žiedai.

FITOPAR  
II FAZĖ
60 kapsulių / 23,4 g
Valomasis poveikis. Pagrin-
dinė antrosios fazės užduotis 
yra aktyvus valymasis.

Sudėtis: artišokų lapų ekstraktas, 
greipfrutų sėklų ekstraktas, paprastųjų 
bitkrėslių žiedynai.

ENTEROVIT  
III FAZĖ
200 g
Atkūrimas ir antrinė profilak-
tika. Pagrindinis trečiosios 
fazės tikslas – užtikrinti žar-
nyno mikrofloros atkūrimą 
po aktyvaus valymosi.

Sudėtis: natūralus medus, pipirmėčių 
lapų ekstraktas, ramunėlių žiedų eks-
traktas, smėlyninių šlamučių žiedų eks-
traktas, gvazdikėlių ekstraktas. 

PRODUKTO 
PRIVALUMAI:

35 metai moksli-
nių tyrimų

10 metų praktinio 
taikymo

reikiamos aktyvių sudėti-
nių dalių dozuotės
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ESSENTIAL  
MINERALS

Produkto išvaizda gali skirtis nuo pateiktos kataloge, nes vyksta dizaino atnaujinimas.

ELEMVITALS. ZINC 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkto sudėtyje yra orga-
ninės formos cinko ir vario, 
vitamino C. Cinkas padeda 
normalizuoti angliavandenių 
ir makroelementų apykaitą, 
padeda palaikyti normalią 
kaulų, odos ir plaukų bū-
klę. Varis palaiko normalią 
imuninės sistemos veiklą ir 
apsaugo ląsteles nuo oksida-
cinės pažaidos. 

Sudėtis: acerolos vaisių (Malpighia 
glabra) ekstraktas, ežiuolių (Echi-
nacea purpurea), varnalėšų šaknų 
ekstraktas (Arctium lappa l.), erš-
kėtuogių ekstraktas (Rosa majalis 
Herrm.), cinko laktatas, cinko citra-
tas, vario citratas.

60 kapsulių / 34,2 g 
500040 16,09 €

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Kalcis, cinkas, manganas, 
ir vitaminas D reikalingi 
siekiant palaikyti normalią 
kaulų būklę. Kalcis padeda 
normalizuoti raumenų vei-
klą, yra svarbus dalijantis 
ląstelėms. Vitaminas B₆ pa-
deda normalizuoti imuninės 
sistemos aktyvumą. Vitami-
nas C dalyvauja kolageno ga-
myboje, o vitaminas D – įsi-
savinant kalcį ir fosforą. 

Sudėtis: kalcio karbonatas, L-askor-
bo rūgštis, kalcio hidroksiapati-
tas, maltekstrinas, kalcio citra-
tas, sojų ekstraktas (Glycine max), 
asiūklio ekstraktas (lauko asiū-
klis L.), cinko citratas, piridoksino hi-
drochloridas, mangano sulfatas, 
DL-alfa-cholekalciferolis.

60 kapsulių / 42 g 
500054 10,89 €

ELEMVITALS. 
SELENIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Produkto sudėtyje yra 
seleno, kuris padeda išlai-
kyti normalią plaukų ir nagų 
būklę, padeda palaikyti imu-
ninę sistemą bei skydliaukės 
veiklą. Selenas, vitaminai C ir 
E padeda apsaugoti ląsteles 
nuo oksidacinės pažaidos. 

Sudėtis: Česnako ekstraktas (Al-
lium sativum), Acerolos ekstraktas 
(Malpighia glabra) ekstraktas, inak-
tyvuotos mielės, erškėtuogių eks-
traktas (Rosa majalis Herrm.), dl-al-
fa tokoferolio acetatas, baikalinės 
kalpokės ekstraktas (Scutellaria 
baicalensis Georgi), Viduržemio pu-
šies (Pinus pinaster) ekstraktas. 

60 kapsulių / 30,6 g 
500031 16,09 €
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LENGVAI PRIEINAMA MINERALŲ FORMA  
OPTIMALI PAROS NORMA 

VEIKSMINGAS KOMPONENTŲ SANTYKIS

Produkto išvaizda gali skirtis nuo pateiktos kataloge, nes vyksta dizaino atnaujinimas.

ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkto sudėtyje esantys 
organiniai geležies junginiai 
skatina deguonies perdavi-
mo proceso normalizavimą 
organizme. Vitaminas C pa-
didina geležies įsisavinimą, 
riboflavinas, niacinas ir vita-
minas B6 skatina normalią 
energijos apykaitą.

Sudėtis: varnalėšų šaknų 
ekstraktas (Arctium lappa L.), 
eleuterokoko šaknų ekstraktas 
(Eleutherocóccus senticósus), 
L- askorbo rūgštis (vitaminas С), 
geležis, tiamino mononitratas 
(vitaminas B₁), riboflavinas 
(vitaminas B₂), piridoksino 
hidrochloridas (vitaminas В₆), 
nikotinamidas, folio rūgštis, 
maltodekstrinas, maralų pantų 
milteliai (Cervus elaphus), 
želatinas.

60 kapsulių / 34,2 g 
500039 19,60 €

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Magnis yra būtinas nor-
maliai nervų ir raumenų 
sistemos būklei palaikyti, 
taip pat padeda sumažinti 
nuovargį ir išsekimą. Šis 
produktas yra praturtintas 
augaliniais organinės for-
mos valerijono, baikalinės 
kalpokės ir gudobelės vaisių 
ekstraktais. 

Sudėtis: magnio citratas, želati-
nas, valerijonų ekstraktas (Valeria-
na officinalis L.), baikalinių kalpo-
kių (Scutellaria baicalensis Georgi) 
ekstraktas, gudobelių vaisių eks-
traktas (Crataegus L.).

60 kapsulių / 36 g 
500038 13,79 €

ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkto sudėtyje yra 
pūslėtojo guveinio lapų eks-
traktas – tai jūros dumbliai, 
kuriuose yra daug jodo. Jo-
das padeda palaikyti normalią 
skydliaukės hormonų gamybą 
ir normalią skydliaukės veiklą. 
Be to, produktas yra pratur-
tintas eleuterokokų ir rausvo-
sios rodiolės ekstraktais. 

Sudėtis: rausvosios rodiolės šaknies 
milteliai, želatina, gliukozė, Sibiro 
ženšenio šaknies ekstraktas, pūslė-
tojo guveinio ekstraktas, maltodeks-
trinas, dažikliai: amoniako karamelė, 
kalio jodidas. 

60 kapsulių / 30 g 
500658 16,09 €
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ESSENTIAL  
SORBENTS

Produkto išvaizda gali skirtis nuo pateiktos kataloge, nes vyksta dizaino atnaujinimas.

LYMPHOSAN PURE LIFE
Maisto papildas su 
skaidulomis ir augaliniais 
ekstraktais
Augalinio produkto su 
pektinu sudėtyje yra daug 
maistinių skaidulų – tai itin 
svarbūs normalaus virškini-
mo sistemos funkcionavimo 
elementai. Pektinai – viena iš 
maistinių skaidulų rūšių, pa-
dedančių palaikyti normalų 
cholesterolio kiekį kraujyje. 
Produkto sudėtis papildyta 
pankolių ekstrakto, varnalė-
šų šaknų ir alyvmedžių lapų 
ekstraktų.

Sudėtis: pankolių ekstraktas (Foenicum 
vulgare var. dulce), didžiųjų varnalė-
šų šaknų ekstraktas (Arctium lappa L.), 
alyvmedžių lapų ekstraktas (Olea euro-
pea), martinijų (velnio nagas) ekstrak-
tas (Harpagophyctum procumbens), bai-
kalinių kalpokių ekstraktas (Scutellaria 
baikalensis), eleuterokokų ekstraktas 
(Eleutherocóccus senticósus), erškėčių 
vaisių ekstraktas (Rosa majalis Herrm.), 
asiūklių ekstraktas (Equisetum Arven-
se), rausvažiedžių ežiuolių ekstraktas 
(Echinacea purpurea), alavijų ekstrak-
tas (Aloe vera). 

90 g 500030 16,09 €

LYMPHOSAN  
L VITALITY
Maisto papildas su 
skaidulomis ir augaliniais 
ekstraktais
Produkto su pektinu sudėtyje 
yra itin daug maistinių skai-
dulų – tai labai svarbūs nor-
maliai funkcionuojančios virš-
kinimo sistemos elementai. 
Pektinai – viena iš maistinių 
skaidulų rūšių, padedančių 
palaikyti normalų choleste-
rolio kiekį kraujyje. Produkto 
sudėtyje yra visame pasau-
lyje populiaraus margainių 
ekstrakto bei vertingų mėtų, 
ramunėlių, čiobrelių, jonažolių 
ir alavijų ekstraktų.

Sudėtis: pektinas, guaro derva, 
pipirmėtės (Mentha piperita L.), 
topinambų šaknų milteliai (Helianthus 
tuberosus), ramunėlių žiedų ekstraktas 
(Chamomilla recutita L.), čiobrelių 
ekstraktas (Thymus vulgaris), tikrųjų 
margainių ekstraktas (Silybum 
marianum (L.) Gaertn.), jonažolių 
ekstraktas (Hypericum perforatum L.), 
alavijų ekstraktas (Aloe Vera).

90 g 500042 16,09 €

LYMPHOSAN  
N SUPPORT
Maisto papildas su 
skaidulomis ir augaliniais 
ekstraktais
Augalinis produktas su 
pektinu – tai maistinių 
skaidulų šaltinis ir puikus 
augalinis sorbentas.  
Spanguolių ir asiūklių 
ekstraktai praturtina racioną 
organinėmis rūgštimis ir 
taninais. Pektinas padeda 
normalizuoti cholesterolio 
kiekį kraujyje.

Sudėtis: pektinas, guaro derva, 
spanguolių uogų ekstraktas 
(Oxycoccus palustris), topinambų 
milteliai (Heliantus tuberosus), 
asiūklių ekstraktas (Equisetum 
Arvense). 

90 g 500029 16,09 €

18



KOMPLEKSAI, SUDARYTI IŠ  
MAISTINIŲ SKAIDULŲ

Produkto išvaizda gali skirtis nuo pateiktos kataloge, nes vyksta dizaino atnaujinimas.

LYMPHOSAN  
F BEAUTY
Maisto papildas moterims 
su pektinu ir augaliniais 
ekstraktais 
Komplekso moterims sudėtyje 
esantis augalinis sorbentas 
pektinas yra maistinės ląstelie-
nos šaltinis. Produkto sudėtyje 
yra populiarių augalinių eks-
traktų: rėžiukų, alavijų, mėtų 
lapų, dobilų žiedų iš Altajaus 
kalnų papėdės. Vynuogių kau-
liukų ekstraktas plačiai naudo-
jamas kosmetikos pramonėje, 
o sojų pupelių sudėtyje yra 
svarbios moters organizmui 
medžiagos – fitoestrogenų.

Sudėtis: pektinai, guaro derva, rėžiukų 
ekstraktas (nasturtium officinale), 
topinambų milteliai  (Helianthus 
tuberosus), mėtų lapų ekstraktas  
(Mentha piperita L.), vynuogių kauliukų 
ekstraktas (Vitis viniferar), dobilų 
žiedų ekstraktas (Trifolium Pratense), 
sojų ekstraktas (Glycine Max), alavijų 
ekstraktas (Aloe Vera).

90 g 500044 13,79 €

LYMPHOSAN  
J COMFORT
Maisto papildas su 
kolageno hidrolizatu, 
skaidulomis ir augaliniais 
ekstraktais
Produkto sudėtyje yra augali-
nio sorbento pektino – augali-
nės ląstelienos šaltinio – ir ko-
lageno hidrolizato. Kolagenas 
– tai struktūrinis baltymas, 
visų pirma esantis jungiamaja-
me audinyje ir kremzlėse. Ko-
lageno hidrolizatą, esantį pro-
dukte, organizmas lengviau 
įsisavina. Vertingas erškėčių 
vaisių ekstraktas, turtingas 
vitamino C, kuris dalyvauja 
gaminant kolageną, reikalingą 
normaliai kremzlių funkcijai 
palaikyti.

Sudėtis: kolageno hidrolizatas (jaučio), 
pektinas, erškėčių vaisių ekstraktas 
(Rosa majalis Herrm.), gluosnių žievės 
(Sálix alba) ekstraktas.

90 g  500019 18,39 €

LYMPHOSAN  
C BALANCE
Maisto papildas su 
skaidulomis ir augaliniais 
ekstraktais
Produkte kaip augaliniai 
sorbentai naudojamos ke-
lių rūšių tirpios maistinės 
skaidulos. Jo sudėtyje yra 
visame pasaulyje populiarūs 
žaliosios arbatos ir gudobe-
lės vaisių ekstraktai.

Sudėtis: citrusinių vaisių skaidulos, 
topinambų šaknų milteliai 
(Helianthus tuberosus), gysločių 
sėklų milteliai (Psyllium Plantago 
major L), guaro derva, ksantano 
derva, žaliosios arbatos ekstraktas 
(Сamellia sinensis), gudobelių 
vaisių ekstraktas (Сrataegus 
laevigata).

90 g  500043 13,79 €
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Produkto išvaizda gali skirtis nuo pateiktos kataloge, nes vyksta dizaino atnaujinimas.

TRIMEGAVITALS
NEPAMAINOMAS OMEGA RŪGŠČIŲ ŠALTINIS



Produkto išvaizda gali skirtis nuo pateiktos kataloge, nes vyksta dizaino atnaujinimas.

TRIMEGAVITALS. OMEGA-3 
CONCENTRATE AND LYCOPENE
Maisto papildas su polinesočiosiomis ome-
ga-3 rūgštimis ir likopenu
Produktas su EPA (eikozapentano rūgštis) 
ir DHA (dokozaheksaeno rūgštis) padeda 
palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas 
poveikis pasiekiamas kasdien vartojant 250 
mg EPA ir DHA. Sočiųjų riebalų rūgščių pakei-
timas mononesočiųjų ir (arba) polinesočiųjų 
riebiųjų rūgščių kiekiu maiste padeda išlaikyti 
normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. 
Produktas yra praturtintas natūralios kilmės 
likopenu.

 Sudėtis: riebalų rūgšties etilo esteris iš žuvų taukų, že-
latinas, linų sėmenų aliejus, dl-alfa tokoferolacetatas, an-
tioksidantai (askorbilo palmitatas, tokoferolio prisotinti 
ekstraktai, rozmarino ekstraktas).

30 kapsulių / 22,2 g
5FP183 15,00 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED 
OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Lipidinis kompleksas su omega-3 
rūgštimis ir vitaminu E
Kompleksas praturtintas omega-3 rūgštimis, 
koncentruota riebiųjų rūgščių etilo esterio 
forma.   Natūralus rūgščių šaltinis – tai tur-
tingas linų sėmenų aliejus. Omega-3 rūgštys 
yra svarbus sveikos mitybos komponentas. 
Produkto sudėtis praturtinta vitaminu E.

Sudėtis: riebalų rūgšties etilo esteris iš žuvų taukų, žela-
tinas, linų sėmenų aliejus, dl-alfa tokoferolacetatas, an-
tioksidantai (askorbilo palmitatas, tokoferolio prisotinti 
ekstraktai, rozmarino ekstraktas).

30 kapsulių / 23,7 g 
500062  15,49 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND 
ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
Maisto papildas su šaltalankių aliejumi, 
liuteinu, zeaksantinu ir vitaminu E
Komplekso sudėtyje yra didelė natūralių liu-
teino ir zeaksantino pigmentų-šviesos filtrų 
koncentracija, reikalinga tiems, kurie daug laiko 
praleidžia prie kompiuterio monitoriaus ar kitų 
elektronikos prietaisų ekranų. Be to, kompleksas 
yra praturtintas Sibiro šaltalankių aliejumi ir 
vitaminu E, kuris padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos.

Sudėtis: šaltalankių aliejus, tokoferolių (vitamino E), be-
ta-karotino (vitaminas A) mišinys, želatinos kapsulė.

30 kapsulių / 20,7 g 
500102   16,09 €

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-
CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Šaltalankio aliejaus koncentratas su 
beta-karotenu ir vitaminu E
Produkto sudėtyje yra natūralus šaltalankių 
aliejus, vitaminas E ir natūralus beta-karote-
nas (dar vadinamas provitaminu A, nes orga-
nizme jis pasisavinamas kartu su vitaminu A). 
Vitaminas A yra svarbus normaliam regėjimui 
ir imuninei sistemai palaikyti, o vitaminas E 
padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės 
pažaidos. 

Sudėtis: šaltalankių aliejus (Hippophae rhamnoides L.), 
liuteino turintis didíųjų serenčių ekstraktas, zeaksantinas, 
vitaminas E, želatinos kapsulė. 

30 kapsulių / 23,1 g 
500060 13,31 €

21



TYROSIOS OLCHONO ŽOLELĖS
SIBIRO ŽOLELIŲ ARBATŲ KOLEKCIJA

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH. 
FIREWEED AND MEADOWSWEET*
Tikras taigos skonis ir aromatas be kofeino 
ir dirbtinių priedų.

Sudėtis: fermentuoto gauromečio lapai, vingiorykš-
tės, jonažolės, raudonėlio, čiobrelio žolė, serbentų la-
pai, aviečių uogos.

20 filtruojančių maišelių po 1,5 g 
500202  3,63 €

KURIL SAЕ* 
Kurilų arbata
Kurilų arbata (Sibire žinoma kaip krūminė 
sidabražolė) buvo plačiai naudojama Rusijos 
jūreivių vietoj įprastos arbatos dėl malo-
naus skonio ir aromato.  Laikui bėgant, buvo 
pastebėta, kad Kurilų arbata ne tik puikiai 
malšina troškulį, yra maloni gerti, bet  ir 
padeda normalizuoti virškinimą. 

Sudėtis: Kurilų arbata (krūminė sidabražolė), vaistinių 
ramunių žolė, erškėčių uogos, gysločių lapai.

30 filtruojančių maišelių po 1,5 g 
500022  6,17 €*LIMITED!
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Produkto išvaizda gali skirtis nuo pateiktos kataloge, nes vyksta dizaino atnaujinimas.

UJAN NOMO 
Lankstusis lankas
Arbata Ujan Nomo specialiai sukurta nor-
maliai sąnarių veiklai palaikyti, apie tai 
kalba ir jos pavadinimas: išvertus iš buriatų 
kalbos – „lankstusis lankas“.

Sudėtis: juodųjų serbentų la-
pai, pelkinių vingiorykščių 
žolė, kiaulpienių šaknys, erš-
kėčių vaisiai, pelkinių sida-
bražolių žolė, saldymedžių 
šaknys, asiūklių žolė, bru-
knių lapai.  

30 filtruojančių maišelių po 1,5 g 
500025

6,29 €
SHEDITE NOIR 
Stebuklingas sapnas
Buriatų žodžiai „shedite noir“ verčiami kaip 
„stebuklingas sapnas“. Gilus, ramus ir jėgas 
sugrąžinantis miegas, būtent tai suteikia ši 
arbata.

Sudėtis: valerijonų šaknys, 
sukatžolių žolė, raudonė-
lių žolė, ramunėlės, jonažo-
lių žolė, pipirmėčių žolė, me-
lisų žolė.  

30 filtruojančių maišelių po 1,5 g 
500028  

6,66 €

SAGAAN KHARAASKY 
Baltoji kregždutė
Pavadinimas „Sagaan Kharaasky“ skirtas 
moterims, išvertus iš buriatų kalbos reiškia 
„baltoji kregždutė“. Pasak buriatų legendos, 
moteris, išvydusi baltąją kregždę, išlieka 
amžinai jauna.

Sudėtis: sukatžolių žolė, liu-
cernų žolė, melisų žolė, pipir-
mėčių lapai, šalavijų lapai, jo-
nažolių žolė, raudonėlių žolė, 
dobilų žolė. 

30 filtruojančių maišelių po 1,5 g 
500023 

6,29 €

ARBATA
BAELEN AMIN 
Lengvas kvėpavimas
Arbatos gėrimas su Sibiro liepa yra malonaus 
skonio ir lengvo žolelių aromato. Nuo senų 
laikų buriatų žyniai garbino liepą – šis  lengvo 
kvėpavimo ir ilgaamžiškumo simbolis garsėjo 
galiomis. Iki šiol iš jos drožinėjami talisma-
nai, o liepų žiedai vertinami kiekvienuose 
namuose. 

Sudėtis: liepų lapai ir žiedai, 
obuolio gabalėliai, mėta, 
raudonėlis, ramunėlių žiedai. 

25 filtruojančių maišelių po 1,5 g 
500127  

6,66 € 

AMINAJ EM 
Gyvybės žolė
Žolelių arbata Aminaj Em buvo sukurta 
remiantis tradiciniais buriatų receptais, deri-
nant jonažoles su erškėčių vaisiais ir kiaulpie-
nių šaknimis. Arbatos pavadinimas buriatų 
kalba reiškia „gyvybės žolė“ – būtent taip 
buriatai vadina jonažolę.

Sudėtis: jonažolių žolė, kuku-
rūzų purkos su liemenėlėmis, 
erškėčių vaisiai, takažolių 
žolė, vaistinių ramunių žiedai, 
šlamučių žiedai, pipirmėčių 
lapai, kiaulpienių šaknys, bit-
krėslių žiedai. 

30 filtruojančių maišelių po 1,5 g 
500021 

6,17 €
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CHRONOLONG
Gamtinių komponentų 
kompleksas moters organizmo 
medžiagų apykaitos procesams 
normalizuoti
Kompleksą sudaro 100 procentinis 
fitoestrogenas genisteinas, vienas 
svarbiausių moters jaunystės šaltinių. 
Produkto sudėtis papildyta sojų pu-
pelių daigų ekstraktu, kuriame yra dar 
kelios dešimtys kitų rūšių gamtinių fito-
estrogenų, papildančių ir sustiprinančių 
genisteino efektą. Vitaminas C (askorbo 
rūgštis) palaiko kolageno sintezę, rei-
kalingą normaliai kraujagyslių ir odos 
funkcijai palaikyti. Folacinas padeda 
normaliai homocisteino apykaitai me-
nopauzės metu.

Sudėtis: gliukozamino sulfatas, sojų pupelių 
ekstraktas, L-askorbo rūgštis, genisteinas, folio 
rūgštis, cholekalciferolis.

30 kapsulių / 21,6 g
500449  32,19 €

MALACHITINIS BALZAMAS
Sibiro propolis
Balzamas su labai aktyvia propolio 
emulsija, gaunamas iš gryniausio 
Altajaus kalnų propolio. Sukurtas 
remiantis senaisiais Sibiro receptais 
ir praturtintas laukinių Sibiro žolelių 
ekstraktais pasižymi visomis naudin-
gomis bičių pikio savybėmis.  Malachi-
to balzamas turi visas naudingas bičių 
pikio savybes, dėl unikalios specialiai 
parinktų žolių ekstraktų sudėties la-
biausiai tinkamas moters sveikatai ir 
grožiui puoselėti.

Sudėtis: natūralus medus, bičių pikis, sukatžolės 
šaknų ekstraktas, ekstraktas, žvaginių žolės eks-
traktas, vaistinių šalavijų žolės ekstraktas, papras-
tųjų saldymedžių šaknies ekstraktas, bruknių uogų 
ekstraktas, vaistinių ramunių žolės ekstraktas, ge-
riamasis vanduo. 

150 ml 
400522 14,40 €

LAIKUI NEPAVALDUS GROŽIS

PREKIŲ KIEKIS 
RIBOTAS
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FORMULA 4 N.V.M.N
Maisto papildas su vitaminais A, 
C, E ir lipoine rūgštimi
Produkto sudėtyje yra vitaminų A, 
E  ir C derinys, kuris jau daugiau nei 
20 metų yra laikomas stipriausia 
antioksidantine formule. Komplekso 
poveikis papildomai sustiprintas 
organiniais antioksidantais – tauri-
nu ir lipoine rūgštimi, tai praplečia 
preparato antioksidantinio poveikio 
spektrą.

Sudėtis: taurinas, L-askorbo rūgštis, DL-alfa-
tokoferolio acetatas, alfa-lipoinė rūgštis, retinolio 
acetatas, hidroksipropilmetilceliuliozė. 

120 kapsulių / 78 g 
500020 20,69 €

HEALTHY RHYTHMS
Paros vitaminų ir mineralų kompleksas
Vitaminų ir mineralų kompleksą Healthy Rhythms su-
daro dvi viena kitą papildančios formulės – vakarui ir 
rytui, aprūpinančios organizmą reikalingais paros nor-
mai vitaminais, mikroelementais ir kitomis reikalingo-
mis biologiškai aktyviomis medžiagomis, atsižvelgiant 
į aktyvumo ir poilsio fazių kaitą. 

Sudėtis (Rytas): vitaminas C, mikrokristalinė celiuliozė, likopenas, 
eleuterokoko šaknų ekstraktas (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et 
Maxim), žaliosios arbatos ekstraktas (Thea chinensis L.), beta karotenas, 
vitaminas Е, P-aminobenzoinė rūgštis, nikotinamidas, koenzimas Q10, 
pajūrinės pušies žievės ekstraktas (Pinus pinaster), pantoteno rugštis, 
vitaminas D3, vitaminas В6, vitaminas В12, vitaminas B2, tiamino chloridas, 
vitaminas A, folio rūgštis, biotinas, vitaminas K1.
Sudėtis (Vakaras): valerijono šaknų ekstraktas (Valeriana officinalis L.), 
dirvinio asiūklio ekstraktas (Equisetum Arvense), baikalinės kalpokės 
ekstraktas (Scutellaria baicalensis Georgi), maralų pantų milteliai, cinkas, 
„Laminil Se 2000“  inaktyvuotos mielės (Saccharomyces cerevisiae), iš 
jų selenas selenometionino pavidalu), geležis, chromo pikolinatas, natrio 
molibdatas, varis, manganas, jodas, selenas. 

60 kapsulių / 31,5 g 
500048 19,60 €

VITAMINAI IR MINERALAI
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TETRARDIOL
Homocisteinas – medžiagų apykaitos produktas, kurio kiekis krau-
jo plazmoje su amžiumi pradeda sparčiai augti, o tai kenkia širdies 
ir kraujagyslių darbui. Polivitaminų komplekso Tetrardiol sudėtyje 
yra keturi efektyvūs natūralūs ingredientai, stimuliuojantys ho-
mocisteino neutralizavimo procesą. 

Sudėtis: betainas, maltodekstrinas, piridoksino hidrochloridas (B6), folio rūgštis, 
cianokobalaminas.

30 kapsulių / 18,9 g 400924 19,60 €

ADAPTOVIT
Tonizuojamasis kompleksas
Adaptovit - kompleksinis maisto papildas darantis įtaką žmogaus 
organizmo prisitaikymo mechanizmams. Leuzėjos, ženšenio, eleute-
rokoko ekstraktai padeda įveikti nuovargį, atgauti jėgas po didelių 
krūvių. 

Sudėtis: leuzėjos (maralo) šaknų ekstraktas, rausvosios rodiolės šaknų ir šakniastie-
bio ekstraktas, juodojo eleuterokoko šaknų ekstraktas, ženšenio šaknies ekstraktas, 
kininio citrinvyčio sėklų ekstraktas, natrio benzoatas (E211), distiliuotas vanduo, eti-
lo spiritas. 

10 ml 500094 12,10 €

ELBIFID
Maksimalus ir artimas natūraliai florai lakto- ir bifidobakterijų 
kompleksas.  Naudingųjų bakterijų gyvybingumą garantuoja 
speciali „CellBiotech“ mikrokapsuliacijos technologija. Celiuliozės 
kapsulės „DR-caps“ puikiai apsaugo bakterijas nuo agresyvaus 
skrandžio sulčių poveikio.

Sudėtis: obuolių pektinas, laktobakterijų koncentratas, bifidobakterijų koncentratas.

15 kapsulių / 7,5 g 500107 10,16 €

SIBIRO TOPINAMBŲ ŠAKNŲ MILTELIAI
Gamtinis inulino koncentratas – tai stebuklingojo augalo topinam-
bo pačių svarbiausių biologiškai aktyvių komponentų kompleksas. 
Topinambas tapo plačiai žinomas, kai jo šaknyse buvo rasta inuli-
no. Inulinas padeda normalizuoti angliavandenių ir riebalų apykai-
tą, palaiko optimalią žarnyno mikroflorą.

Sudėtis: topinambų milteliai.

110 g 400468 6,90 €
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AUKSINIS BALZAMAS 
Sibiro propolis
Balzamas su ypač aktyvia bičių pikio emulsija, skirtas fiziniam ir 
protiniam darbingumui bei bendram organizmo tonusui palaikyti.  
Jo receptūros pagrindas – senovės Sibiro vaistažolių mišiniai, pra-
turtinti retomis laukinėmis Altajaus žolelėmis. Pasižymi įsimintinu 
skoniu ir Sibiro taigos aromatu!

Sudėtis: propolis, natūralus medus, maralų šaknų ekstraktas, akišveitės ekstraktas, 
gulsčiosios ragužės ekstraktas, vaistinės medetkos žiedų ekstraktas, raudonųjų dobi-
lų žiedų ekstraktas, plėvėtųjų kulkšnių šaknų ekstraktas, raudonosios gudobelės vai-
sių ekstraktas, geriamasis vanduo.

150 ml 400521 14,40 €

NATURAL ANTIOXIDANT FORMULA 3
Renaissance Triple Set.  Formulė 3 – tai sudėtingas augalinės ir 
mineralinės kilmės veikliųjų sudedamųjų dalių kompleksas. Mikro-
elementai ir vitaminai padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio 
streso, palaiko normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda suma-
žinti nuovargį.

Sudėtis: vynuogių kauliukų ekstraktas, spanguolių uogų ekstraktas, šalavijų ekstrak-
tas, čiobrelių ekstraktas, raudonėlių ekstraktas, askorbo rūgštis (vitaminas C), žalio-
sios arbatos ekstraktas, dl-alfa- tokoferolis, likopenas, mėlynių ekstraktas, rutinas, 
beta karotenas, cinko citratas (cinkas), vitaminas В1, В2, В6, mangano sulfatas (man-
ganas), retinolis, vario sulfatas (varis), kalio jodidas (jodas), natrio selenitas (selenas), 
chromo pikolinatas (chromas), želatinas. 

120 kapsulių / 64,8 g 500113 35,70 €

SIDABRINIS BALZAMAS
Sibiro propolis
Propolis – viena pačių efektyviausių priemonių, kovojančių su 
įvairiais veiksniais. „Sidabrinio balzamo“ sudėtyje yra didelė šios 
gamtinės medžiagos  koncentracija lengvai įsisavinamos propolio 
emulsijos pavidalu. Balzamo sudėtis praturtinta naudingomis Sibi-
ro žolelėmis ir uogomis.

Sudėtis: bičių pikis, natūralus medus, rausvažiedės ežiuolės šaknies ekstraktas, 
šaltalankio vaisių ekstraktas, kurilų arbatmedžio ūglių ekstraktas, vaistinių šven-
tagaršvių šaknų ekstraktas, erškėčių vaisių ekstraktas, paprastųjų čiobrelių žolės 
ekstraktas, vaistinių medetkų žiedų ekstraktas, bruknių uogų ekstraktas, juodųjų ser-
bentų lapų ekstraktas, geriamasis vanduo. 

150 ml  400523 14,40 €
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SYNCHROVITALS

Produkto išvaizda gali skirtis nuo pateiktos kataloge, nes vyksta dizaino atnaujinimas.

SYNCHROVITALS II
Vertingi augaliniai ekstraktai 
padeda palaikyti aktyvumą 
dienos metu ir ramybę vakare. 
Šio produkto sudėtyje yra 
svarbus organizmui vitaminas 
C, kuris padeda palaikyti 
normalią nervų sistemos veiklą. 

Sudėtis (Kompleksas Nr.1): fosfati-
dilserinas (sojos), ginkmedžio eks-
traktas, gotu kola ekstraktas, kininio 
ženšenio ekstraktas, askorbilo pal-
mitatas, hidroksipropilmetilceliulio-
zė, D-gliukozė.
Sudėtis (Kompleksas Nr. 2): vaisti-
nių šalavijų ekstraktas, paprastųjų jo-
nažolių ekstraktas, askorbilpalmita-
tas, baikalinių kalpokių ekstraktas, 
dažikliai: titano dioksidas (E171), chlo-
rofilų ir chlorofilinų vario komplek-
sai (E141).

60 kapsulių / 33 g 
500071 34,49 €

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III sudaro 
dviejų rūšių kapsulės, skirtos 
naudoti ryte ir vakare. Selenas 
padeda palaikyti normalią 
imuninės sistemos funkciją 
ir padeda apsaugoti ląsteles 
nuo oksidacinės pažaidos. 
Produktas praturtintas avižų 
sėlenomis, kuriose gausu beta-
gliukano, alfa-linoleno rūgšties 
ir likopeno.

Sudėtis (Kompleksas Nr.1): sėlenos, 
praturtintos gliukanu, hidroksipropilce-
liuliozė, R-lipoinė rūgštis.
Sudėtis (Kompleksas Nr. 2): sėlenos, 
praturtintos beta-gliukanu, hidroksi-
propilmetilceliuliozės, inaktyvuotos 
mielės, R-likopenas, gudobelių vaisių 
ekstraktas, modifikuotas krakmolas, 
kukurūzų krakmolas, gliukozė, natrio 
askorbato, antioksidantai ir DL-alfa-to-
koferolis, dažikliai: titano dioksidas 
(E171), chlorofilų ir chlorofilinų vario 
kompleksai (E141).

150 kapsulių / 72 g 
500072 22,51 €

SYNCHROVITALS IV
Komplekso Nr.1 sudėtyje yra 
margainio – silimarino šaltinis – 
skatinančio toksinių medžiagų 
pašalinimą iš organizmo. 
Komplekse Nr. 2 sujungti Sibiro 
žolių ir augalų ekstraktai, 
iš jų Sibiro adaptogenas 
jonažolių ekstraktas, kuris 
padeda normalizuoti medžiagų 
apykaitą.

Sudėtis (Kompleksas Nr.1): taurinas, 
margainio vaisių ekstraktas, celiuliozė, 
žąsinių sidabražolių šaknų ekstraktas.
Sudėtis (Kompleksas Nr. 2): taurinas, 
celiuliozė, jonažolių ekstraktas, baika-
linės šlikės šaknų ekstraktas, dažikliai: 
titano dioksidas (E171), chlorofilų ir 
chlorofilinų vario kompleksai (E141).

60 kapsulių / 37,5 g 
500130 9,32 €
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DVIEJŲ FAZIŲ PRODUKTŲ LINIJA  
NORMALIAM ĮVAIRIŲ KŪNO SISTEMŲ  

FUNKCIONAVIMUI PALAIKYTI

Produkto išvaizda gali skirtis nuo pateiktos kataloge, nes vyksta dizaino atnaujinimas.

SYNCHROVITALS V
Produkto sudėtyje esantis 
kompleksas ResistAid™ yra 
arabinogalaktano ir gamtinių 
biologiškai aktyvių polifenolių, 
ekstrahuotų iš maumedžio, 
mišinys.  Arabinogalaktanas 
yra tirpių maistinių skaidulų 
šaltinis, kurios padeda išlaikyti 
normalią virškinamojo trakto 
būklę, o tai teigiamai veikia 
imunitetą.

Sudėtis (Kompleksas Nr.1): arabino-
galaktanas iš maumedžio (Larix la-
ricina), ženšenio šaknų ekstraktas 
(Panax ginseng), gysločio šaknų eks-
traktas (Plantago lanceolata), gliukozė, 
maltodekstrinas. 
Sudėtis (Kompleksas Nr. 2): arabino-
galaktanas iš maumedžio (Larix lari-
cina), šalavijo lapų ekstraktas (Salvia 
officinalis), ramunėlių žiedų ekstrak-
tas (Chamomilla recutita L.), čiobre-
lių ekstraktas (Thymus vulgaris L.), lak-
tozė, dažikliai: titano dioksidas (E171), 
chlorofilų ir chlorofilinų vario kom-
pleksai (E141). 

60 kapsulių / 27 g 
500073 20,69 €

SYNCHROVITALS VI
Produkto sudėtyje yra dviejų 
gerai žinomų sudedamųjų 
dalių derinys: gliukozamino 
hidrochloridas ir chondroitino 
sulfatas. Jų savybės yra 
sustiprintos visame pasaulyje 
populiariais baltojo gluosnio 
žievės, pelkinės vingiorykštės 
ir miško erškėčių ekstraktais. 
Vitaminas C, esantis produkto 
sudėtyje, skatina kolageno 
susidarymą, reikalingą 
normaliam kremzlių 
funkcionavimui.

Sudėtis (Kompleksas Nr.1): gliukozami-
no hidrochloridas (iš vėžiagyvių), baltų-
jų gluosnių žievės ekstraktas, chondroi-
tino sulfatas.
Sudėtis (Kompleksas Nr. 2): gliuko-
zamino hidrochloridas (iš vėžiagy-
vių), pelkinių vingiorykščių ekstraktas, 
chondroitino sulfatas, miškinių erškė-
čių ekstraktas, dažikliai:  titano dioksi-
das (E171), chlorofilų ir chlorofilinų vario 
kompleksai (E141). 

60 kapsulių / 41,4 g 
500065  15,00 €

SYNCHROVITALS VII
Lipidų kompleksas su gamtiniu 
šviesos filtru skirtas tiems, 
kurie daug laiko praleidžia prie 
kompiuterio monitoriaus ir kitų 
prietaisų ekranų. Sudėtyje yra 
platus augalinių pigmentinių 
šviesos filtrų spektras: liuteinas, 
zeaksantinas ir beta-karotinas. 
Kompleksas praturtintas 
augaliniais antocianais ir 
vitaminu A, padedančiu 
išsaugoti gerą regėjimą.

Sudėtis (Kompleksas Nr.1): antocia-
nais prisotintas jamaikinių kinrožių žie-
dų ekstraktas (Hibiscus sabdariffa), an-
tocianais prisotintas paprastųjų mėlynių 
ekstraktas (Vaccinium myrtillus), an-
tocianais prisotintas juodvaisių aronijų 
ekstraktas (Aronia melanocarpa).
Sudėtis (Kompleksas Nr. 2): plikųjų 
malpigijų (acerolų) ekstraktas (Malpi-
ghia glabra), maltodekstrinas, miškinių 
erškėčių ekstraktas (Rosa majalis), liu-
teino šaltinis – didžiųjų serenčių eks-
traktas (Tagetes erecta), beta-karote-
nas, askorbilo palmitatas, modifikuotas 
krakmolas, sintetinis zeaksantinas, ku-
kurūzų krakmolas, sacharozė, natrio 
askorbatas.

60 kapsulių / 30,9 g 
500050 26,50 €
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SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT

OMEGA-3 ULTRA
Koncentruotų omega-3 rūgščių etilo esterių kompleksas palaiko normalią 
širdies veiklą (teigiamas poveikis pasiekiamas, jei kasdien suvartojama 250 
mg EPA ir DHA). Sudėtyje esantis vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos. 

Sudėtis: Giliavandenių jūrų žuvų Omega-3 polinesočiųjų riebalų 
rūgščių „PronovaPure ™“ ultra koncentratas, vitaminas E.

120 kapsulių / 102 g 
500484 

23,35 €

DIDELĖ OMEGA-3  
RIEBIŲJŲ RŪGŠČIŲ 
DIENOS NORMA



BCAA COMPLEX 
Intensyvioms treniruotėms skirtame komplekse yra trys esminių aminorūgščių 
rūšys, kurių savarankiškai sintetinti organizmas nesugeba.
Leicino, izoleicino ir valino paros normos santykis 2:1:1 sudaro beveik 5 g 
aminorūgščių.

Sudėtis: L-leucinas, L-izoleucinas, L-valinas, mikrokristalinė 
celiuliozė, polivinilo alkoholis (apvalkalo medžiaga), maisti-
nių riebalų rūgščių magnio druskos (tirštiklis), polietilengliko-
lis (apvalkalo medžiaga), talkas (tirštiklis).

120 tablečių / 123,6 g 
500277 

16,21 €

MEGA ESSENTIALS
13 vitaminų ir 8 mineralų mišinys suteikia organizmui vertingas medžiagas, 
ypač didelio fizinio krūvio metu. Sudėtyje yra vitaminų A, E ir C kompleksas. Ri-
boflavinas (vitaminas B2) padeda sumažinti nuovargį, vitaminai B6 ir B12, o taip 
pat pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Manganas, 
kalcis ir vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Varis ir jodas palai-
ko normalią nervų sistemos funkciją, geležis - greitina jėgų atstatymą, selenas 
- palaiko normalią imuninės sistemos funkciją, cinkas - normalią angliavandenių 
apykaitą ir magnis - normalią raumenų funkciją. Su vitaminų ir mineralų mišiniu 
sportas taps tikra švente!

Sudėtis: kalcio karbonatas, magnio citratas, užpildas: mikro-
kristalinė celiuliozė, vitaminai C, A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, ni-
kotinamidas, folio rūgštis, pantoteno rūgštis, biotinas, cinko 
sulfatas, vario sulfatas, kalio jodidas, geležies laktatas, man-
gano sulfatas, natrio selenitas, polivinilo alkoholis (tabletės 
apvalkalas), polietilenglikolis, titano dioksidas (dažiklis), tal-
kas (tirštiklis), dažikliai: geležies oksidai ir hidroksidai.

120 tablečių / 167,4 g 
500284 

16,70 €

L-CARNITINE
Dvi kapsulės turi 726 mg gryno L-karnitino. Šis produktas – tai puikus pasirinki-
mas aktyviai sportuojantiems žmonėms ir kultūristams. 

Sudėtis: L-karnitinas, L-tartratas, kapsulė: želatinas, dažiklis 
titano dioksidas.

120 kapsulių / 72 g 
500285 

15,97 €

FAST RECHARGE CREATINE
Žmogaus organizmas gamina kreatiną ir jį, kaip maisto papildą, naudoja sporti-
ninkai bei aktyvaus gyvenimo būdo šalininkai. Pusėje pakelio yra 2,5 g kreatino 
monohidrato. Išmaišykite vieną porciją su sultimis, proteininiu kokteiliu ar van-
deniu. Produktą patogu turėti su savimi: Papildykit kasdienį baltymų racioną 
pasiimdami kompaktinį pakelį į treniruotę ar pasivaikščiojimą!

Sudėtis: kreatino monohidratas.
200 g (40х5 g) 
500370

10,89 €
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SIBERIAN SUPER  
NATURAL SPORT

DOUBLE-PHASE HI-GRADE  
PROTEIN STRAWBERRY/BILBERRY
Daugiakomponentinis baltyminis kokteilis su mėlynių ar braškių sultimis yra 
optimalus derinys greitųjų (išrūgų baltymų izoliato) ir lėtųjų (kazeino) balty-
mų įsisavinimui. Kokteilyje taip pat yra šakotosios grandinės amino rūgštys 
(BCAA). Baltymai padeda didinti raumenų masę ir palaikyti normalią kaulų 
būseną.
Produktą patogu turėti su savimi: Papildykit kasdienį baltymų racioną pasiim-
dami kompaktinį pakelį į treniruotę ar pasivaikščiojimą!

Sudėtis: pieno baltymų koncentratas (89%), išrūgų baltymų izoliatas (4%), natūrali kvapioji me-
džiaga (3%), L-karnitinas (2%), braškių milteliai (0,3%)/mėlynių milteliai (0,45%), citrinų rūgštis, ste-
vioglikozidai (saldiklis), cianokobalaminas.

375 g (15х25 g) 500447/500448 27,95 €
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MULTICOMPONENT  
HI-GRADE PROTEIN 
Daugiakomponentį baltymą sudaro aukštos 
kokybės baltymai su skirtingais įsisavinimo 
laikais: baltymų hidrolizatas ir amino rūgštys 
(BCAA), išrūgų baltymai ir kazeinas. Produk-
to sudėtyje yra patys populiariausi sporto 
gerbėjų komponentai, kurie didina energijos 
potencialą, todėl baltymai yra naudingi ne tik 
profesionaliems sportininkams, bet ir prade-
dantiesiems. Baltymai padeda didinti raume-
nų masę ir palaikyti normalią kaulų būseną.

Sudėtis: pieno baltymų koncentratas (80,3%), kakavos 
milteliai (7,5%), baltymų  išrūgų hidrolizatas (4%),  balty-
mų išrūgų izoliatas (4%), L-leucinas (2%), L-izoleucinas (1% 
), L-valinas (1%), steviolio glikozidai (saldiklis), sojos leci-
tinas (emulsiklis).

450 g (15х30 g) 
500466   27,95 €

WHEY SILVER ICE PRO
Vienoje porcijoje yra 24 g išrūgų baltymų, iš 
kurių 7,5 g yra aukštos kokybės BCAA. Balty-
mai padeda didinti raumenų masę ir palaikyti 
normalią kaulų būseną. Produktą patogu 
turėti su savimi: Papildykit kasdienį baltymų 
racioną pasiimdami kompaktinį pakelį į treni-
ruotę ar pasivaikščiojimą!

Sudėtis: baltymų išrūgų izoliatas (80,2%), pieno balty-
mų koncentratas (7%), kakavos milteliai (6%), gysločių sė-
klų luobelių milteliai (3%), L-leucinas (1,7%), L-izoleucinas 
0,9%), L-valinas (0,9%), steviolio glikozidai (saldiklis), so-
jos lecitinas (emulsiklis).

450 g (15х30 g) 
500366 46,59 €

KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR 
TIRŠTIKLIŲ, UŽPILDŲ, 
AUGALINIŲ BALTYMŲ

KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ 
IR TIRŠTIKLIŲ, 
KONSERVANTŲ, UŽPILDŲ, 
AUGALINIŲ BALTYMŲ
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Nealkoholinis mažai kalorijų turintis gėri-
mas su saldikliu
YOO GO BETA-GLUCAN DRINK MIX  
(STRAWBERRY) 
Kvapnaus gėrimo milteliai su maistinėmis 
skaidulomis ir saldikliu

• 3,5 gramo bioaktyvių avižų SweOat® *
• Susmulkintos braškės *
• 0% cukraus*
* Vienoje porcijoje. 

Sudėtis: termiškai apdorotos avižų sėlenos (71%), izo-
maltooligosacharidas, braškių milteliai (11,5%), obuo-
lių rūgštis (rūgštingumą reguliuojanti medžiaga), gu-
aro derva (tirštiklis), braškių kvapiosios medžiagos, 
steviolio glikozidai (saldiklis). 

70 g (14 х 5 g) 500512 13,19 €

YOO GO COLLAGEN DRINK MIX  
(WILD BERRIES) 
Maisto papildas su saldikliu
Mes sukūrėme skanų trijų esminių ingre-
dientų derinį. Išbandyk uogų skonio gėrimą 
su hialurono rūgštimi, kolagenu ir vitaminu 
C! Palaiko sveiką odą. Vitaminas C prisideda 
prie normalaus kolageno susidarymo nor-
maliai odos funkcijai palaikyti. 

KAS VIDUJE?**

• 8,96 g kolagenas
• 25 mg hialurono rūgštis
• 60 mg Vitaminas C (75% RPN *)
* RPN - rekomenduojama paros norma.  
** Vienoje porcijoje. 

Sudėtis: kolagenas, džiovintų mėlynių, aviečių, braš-
kių, gervuogių ir bruknių (uogų mišinys) milteliai, obuo-
lių rūgštis (rūgštingumą reguliuojanti medžiaga), askor-
bo rūgštis, miško uogų kvapiosios medžiagos, stevijos 
lapų glikozidai (saldiklis), natrio hialuronatas, antociani-
nas (dažiklis). 

50 g (5 х 10 g) 500513 9,32 €

NAUJIENOS!
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YOO GO! SHAKE IT!
Kakavos ir imbiero skonio baltymų gėrimo milteliai
Šis maistinėmis medžiagomis praturtintas, pieno baltymų kon-
centrato pagrindu sukurtas kokteilis skirtas specialiai tiems žmo-
nėms, kurie rūpinasi savo figūra.  
Produktą sudaro: **

• 15,7 g baltymų, kurie padeda išsaugoti ir padidinti raumenų 
masę, bei palaikyti normalią kaulų būklę.

• 2,5 mcg (100% RPN *) vitamino B₁₂, kuris padeda mažinti nuovar-
gį, padeda palaikyti normalią nervų ir imuninės sistemų veiklą.

• 24 mg (30% RPN *) vitamino C prisideda prie normalaus kola-
geno, reikalingo normaliai kaulų funkcijai palaikyti, susidarymo, 
palaiko normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio 
krūvio metu ir po jo.

* RPN - rekomenduojama paros norma.  
** Vienoje porcijoje. 

Sudėtis: pieno baltymai (pieno baltymų koncentratas) (71%), gysločių sėklų luobelės 
(10%), neriebūs kakavos milteliai (10%), imbiero šaknies milteliai (3%), L-karnitino 
tartratas (2%), avižų beta-gliukanai (1%), karčiojo meliono ekstraktas (1%), žuvų taukai 
(1%), acerolos ekstraktas (0,5%), stevijos lapų steviolio glikozidai, cianokobalaminas, 
L-askorbo rūgštis.

175 g (7х25 g) 500541 14,64 €

YOO GO! SHAKE IT!
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU KOKOS (3%)
Kokoso ir sausainių skonio baltyminio gėrimo milteliai su 
saldikliu
Šis maistinėmis medžiagomis praturtintas, pieno baltymų 
koncentrato pagrindu sukurtas kokteilis skirtas specialiai tiems 
žmonėms, kurie rūpinasi savo figūra. Kokoso ir stevijos dėka jau-
čiamas ne per saldus, malonus skonis.  
Produktą sudaro:

• 17 g baltymų, kurie padeda išsaugoti ir padidinti raumenų masę, 
bei palaikyti normalią kaulų būklę.

• 1,8 mcg vitamino B₁₂ (72% RPN *), kuris padeda mažinti nuovar-
gį, padeda palaikyti normalią nervų ir imuninės sistemų veiklą.

• 21,5 mg vitamino C (27% RPN*) prisideda prie normalaus kola-
geno, reikalingo normaliai kaulų funkcijai palaikyti, susidarymo, 
palaiko normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio 
krūvio metu ir po jo.

Sudėtis: pieno baltymų koncentratas (83%), gysločio sėklų luobelės (5%), koko-
so dribsniai (3%), L-karnitino tartratas (2%), kokoso skonis, sausainių skonis, avi-
žų beta-gliukanai (1%), karčiojo meliono ekstraktas (momordica) (1%), žuvų taukai 
(1%), acerolos ekstraktas (0,5%), stevijos lapų steviolio glikozidai, cianokobalami-
nas, L-askorbo rūgštis. 

175 g (7х25 g) 500564 14,64 €

NAUJIENOS!

35



BURNOS 
PRIEŽIŪRA

GAIVINAMASIS BURNOS SKALAVIMO 
SKYSTIS (KONCENTRATAS)
Kasdienė burnos ertmės priežiūra tapo dar efektyvesnė! 
Siberian Pure Herbs Сollection siūlo naują gaivaus kvėpavimo 
formulę. Sibiro maumedžių ir mėtų, šalavijų, saldymedžių, taip 
pat japoninių pelėvirkščių ir baikalinių kalpokių ekstraktai turi 
apsauginių savybių, padeda palaikyti burnos higieną ir sutei-
kia maloniai gaivų kvapą.

Veikliosios medžiagos: chlorofilliptas (eukalipto lapų ekstraktas), Sibiro maume-
džių ekstraktas, eukaliptų aliejus, mėtos, šalavijai, saldymedis, japonis pelėvirkš-
tis, baikalinė kalpokė, vaistinė ramunė, arbatmedžių aliejus. 

250 ml  401915 6,53 €
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Sudėtyje nėra fluoro, 
laurilsulfatų, polietile-
no glikolio, parabenų, 
abrazyvinių dalelių, 
antiseptikų, sintetinių 
kvapiųjų medžiagų ir 
dažiklių.
Produktai netestuoti su 
gyvūnais.

SIBIRO ERŠKĖTIS
Dantų pasta.  
Atkūrimas ir atnaujinimas
Dantų pastos SIBIRO ERŠKĖ-
TIS sudėtyje yra natūralūs 
raudonojo molio mineralai 
ir eteriniai aliejai, o taip pat 
vertingų augalų ekstraktai:  
Sibiro erškėčių, kadagių, ša-
lavijų, šaltalankių ir vaistinių 
ramunių.

Veikliosios medžiagos: Sibiro erškė-
tuogių ekstraktas, raudonasis molis, 
Sibiro kadagio, šalavijų, šaltalankių ir 
ramunėlių ekstraktai. 

75 ml 403379  6,29 €

SIBIRO PROPOLIS
Dantų pasta.  
Natūrali apsauga
Dantų pastos SIBIRO PRO-
POLIS sudėtyje yra natū-
ralios propolio emulsijos, 
eterinių aliejų ir augalinių 
ekstraktų iš vertingų Sibiro 
augalų.

Veikliosios medžiagos: bičių pro-
polis, smilkalų, šalavijų, ramunėlių, 
pelargonijų, šaltalankių ekstraktų ir 
aliejų kompleksas.

75 ml 403380 6,29 €

SIBIRO ŠALTALANKIS
Dantų pasta.  
Kasdienė jautrių dantų 
priežiūra
Dantų pasta  SIBIRO ŠALTA-
LANKIS yra natūrali apsau-
ginė priemonė net patiems 
jautriausiems dantims ir 
dantenoms. Jos sudėtyje yra 
vertingo šaltalankių aliejaus 
ir sulčių, pasižyminčių anti-
oksidacinėmis savybėmis.

Veikliosios medžiagos: šalta-
lankių aliejus, kalendros mace-
ratas, šaltalankių vaisių ekstrak-
tas, natūralus mentolis, raudonėlio 
ekstraktas. 

75 ml 403024  6,29 €
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ENDESSENCE –  
INOVATYVUS ENDEMINIŲ 
SIBIRO AUGALŲ VEIKLIŲJŲ 
MEDŽIAGŲ KOMPLEKSAS
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JAUNINAMASIS VEIDO KREMAS
Šio veiksmingo maitinamojo kremo sudėtyje yra endeminiai Sibiro 
augalai, stiprūs natūralūs antioksidantai ir reti natūralūs aliejai. 
Jo intensyvi jauninamoji formulė pašalina visus nuovargio ir dehi-
dratacijos požymius, padeda išlyginti raukšles, atkurdama odos 
švytėjimą ir elastingumą.

Veikliosios medžiagos: šaltalankių ir ežiuolių sėklų aliejai, avižų ir linų sėklų eks-
traktai, ENDESSENCE - endeminių Sibiro augalų esencijos (Sagan-dailia, eleutero-
koko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, auksinės šaknies, Baikalinės kalpokės 
ekstraktai).

75 ml 409253/411586 8,47 €

JAUNINAMASIS VALOMASIS GELIS VEIDUI
Švelnus žolelių gelis, pagamintas iš 10 natūralių ekstraktų ir alie-
jaus, giliai valo, normalizuoja, tonizuoja ir švelniai šveičia odą jos 
nedžiovindamas. Efektyviai šalina makiažo ir sebumo perteklių, 
skatina odos atsinaujinimą ir atjauninimą. 

Veikliosios medžiagos: šaltalankių ir ežiuolių sėklų aliejai, avižų ir linų sėklų eks-
traktai, ENDESSENCE - endeminių Sibiro augalų esencijos (Sagan-dailia, eleutero-
koko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, auksinės šaknies, Baikalinės kalpokės 
ekstraktai).

300 ml 409252/411585 7,26 €

JAUNINAMASIS PAAKIŲ KREMAS
Suteikite akių vokams stangrumo su stipria Anti-Age formule, 
kurios pagrindą sudaro endeminiai Sibiro augalai, vertingi mi-
neralai ir augaliniai aliejai. Švelni kremo tekstūra giliai drėkina, 
lygina mimikos raukšleles ir suteikia žvilgsniui jaunatvišką 
spindesį.  

Veikliosios medžiagos: šaltalankių ir ežiuolių sėklų aliejai, avižų ir linų sėklų eks-
traktai, ENDESSENCE - endeminių Sibiro augalų esencijos (Sagan-dailia, eleutero-
koko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, auksinės šaknies, Baikalinės kalpokės 
ekstraktai).

15 ml 409254/411587  6,05 €
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ENDESSENCE

MATINĮ EFEKTĄ SUTEIKIANTI VEIDO KAUKĖ
Tikslinė baltojo ir žaliojo molio pagalba: efektyvus porų 
valymas ir apsauga nuo riebaus blizgesio. Išvenkite 
riebaus blizgesio- padovanokite odai grožio ir gaivumo 
spindesį visai dienai! Dviejų tipų molis - baltasis ir žalia-
sis - veiksmingai valo poras, suteikia matinį poveikį. Ha-
mamelio, pušų ir čiobrelių hidrolatai gaivina ir tonizuoja 
odą, padeda reguliuoti riebalinių liaukų veiklą. 

Veikliosios medžiagos: baltasis ir žaliasis molis, hamamelio, pušies, 
gėlių ir čiobrelių lapų hidrolatai, tujų , čiobrelių, eglių ir arbatmedžio 
aliejai, augalų ekstraktų kompleksas ENDESSENCE (gauromečio, eleute-
rokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, auksinės šaknies ir Bai-
kalinės kalpokės ekstraktai).

50 ml 411574  7,14 €

NAUJIENOS!
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 ATKURIAMOJI VEIDO KAUKĖ
Natūralūs komponentai padeda atgaivinti ir atjauninti veido 
odą, žymiai pagerindami jos bendrą būklę. Natūralus išsigelbė-
jimas pavargusiai veido odai! Ženšenio ir ginkmedžio ekstrak-
tai palaiko odos grožį ir jaunystę, kedro ir taukmedžio sviestas 
puikiai ją minkština, o biologiškai prieinamos formos folio 
rūgšties ekstraktas padeda padidinti odos elastingumą.

Veikliosios medžiagos: kedro ir judrų aliejai, taukmedžio sviestas, kofeinas, vi-
taminas PP, cinkas, kalcis, biologiškai prieinama folio rūgštis, eterinis rožių alie-
jus, ginkmedžio ir ženšenio ekstraktai, augalų ekstraktų kompleksas ENDESSEN-
CE (gauromečio, eleuterokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, auksinės 
šaknies ir Baikalinės kalpokės ekstraktai). 

50 ml 411573  7,14 €

DRĖKINAMOJI VEIDO KAUKĖ
Greitas odos drėgmės balanso atstatymas. Natūralūs ingre-
dientai, lengva gelinė tekstūra. Gamtos dovanotas drėkinimo 
receptas: keramidų, žemės riešutų sviesto ir ENDESSENCE 
komplekso derinys. Jūs jaučiate visišką komfortą: jūsų oda 
sudrėkinta ir apsaugota nuo perdžiūvimo, jums nebaisus per-
mainingas oras ir laiko įtaka! 

Veikliosios medžiagos: makadamijų aliejus, trehalozė, lazdyno riešutų aliejus, 
kedrų aliejus, alavijo lapų sulčių ekstraktas, keramidas, natūralus gliukoma-
nano polisacharidas, augalų ekstraktų kompleksas ENDESSENCE (gauromečio, 
eleuterokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, auksinės šaknies ir Baika-
linės kalpokės ekstraktai).

50 ml 411571  7,14 €

GILIAI VALANTI VEIDO KAUKĖ
Giluminis veido odos valymas ir detokso efektas bet kokio tipo 
veido odai. Termo efekto formulė šalina nešvarumus ir padeda 
sutraukti išsiplėtusias poras. Naujas veido valymo būdas: termo 
efekto formulė pašalina nešvarumus ir padeda sutraukti poras, 
baltasis ir jūros molis padeda sureguliuoti riebalines liaukas, 
ENDESSENCE komplekse esantys augalų ekstraktai padeda 
išlaikyti jaunatvišką ir gražią odą.

Veikliosios medžiagos: baltasis molis, jūros molis, kamparas, eteriniai mėtų, 
tujos, šeivamedžio ekstraktų, sausmedžio, kaštono, gudobelės, augalų ekstraktų 
kompleksas ENDESSENCE (gauromečio, eleuterokoko šaknų ekstraktai, paprasto-
jo rapontiko, auksinės šaknies ir Baikalinės kalpokės ekstraktai). 

50 ml 411572  7,14 €
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GREITAI 
PREKYBOJE

ENDESSENCE

SUN CARE VEIDO KREMAS SPF 50
Labai efektyvi apsauga nuo fotosenėjimo ir 
pigmentacijos,  rūpestinga veido odos prie-
žiūra. Kremas su augalų ekstraktų kompleksu 
ENDESSENCE, pantenoliu ir kalendros eks-
traktu padeda kovoti su neigiamu aplinkos 
poveikiu. Itin veiksmingi filtrai užtikrina pati-
kimą apsaugą nuo UVA ir UVB spindulių. 

Veikliosios medžiagos: pantenolis, kalendros aliejus, vi-
taminas E, didelio efektyvumo filtrų derinys, augalų eks-
traktų kompleksas (gauromečio, eleuterokoko šaknų 
ekstraktai, paprastojo rapontiko, auksinės šaknies ir Bai-
kalinės kalpokės ekstraktai).

50 ml  412269 12,22 €

SUN CARE KŪNO LOSJONAS SPF 30
Švelnus pienelis su augalų ekstraktų kom-
pleksu ENDESSENCE užtikrina veiksmingą 
apsaugą nuo UVA ir UVB spindulių, švelniai ir 
rūpestingai puoselėja odą. Patikimai apsaugo 
odą nuo senėjimo, nudegimų ir pažeidimų. 
Abisinijos garstyčių aliejus, vitaminas E ir 
kalendrų aliejus švelniai rūpinasi kūno oda, 
todėl ji tampa lygi ir švelni. 

Veikliosios medžiagos: Abisinijos garstyčių aliejus, ka-
lendros aliejus, vitaminas E, pantenolis, didelio efekty-
vumo filtrų derinys, augalų ekstraktų kompleksas EN-
DESSENCE (gauromečio, eleuterokoko šaknų ekstraktai, 
paprastojo rapontiko, auksinės šaknies ir Baikalinės kal-
pokės ekstraktai).

100 ml 412270 12,22 €
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APIMTĮ DIDINANTIS ŠAMPŪNAS
Natūralus žolelių šampūnas ploniems plau-
kams švelniai valo plaukus, padeda šalinti 
riebalus ir plaukų formavimo priemonių liku-
čius, plaukai ilgiau išlieka purūs. Dabar jūsų 
plaukai atrodo storesni ir gražesni!

250 ml 409257  7,26 €

APIMTĮ DIDINANTIS 
KONDICIONIERIUS
Sudėtyje esantys Sibiro žolelių ekstraktai 
sukuria švelnią, natūralią formulę suteikian-
čią plaukams stiprumo, tankumo ir natūralų 
žvilgesį. 

250 ml 409258  7,26 €

Veikliosios medžiagos: vitaminas PP, Sibiro tujos aliejus, mėtų, citrinos ir laimo eteriniai aliejai, ENDESSENCE – endemi-
nių  Sibiro augalų esencijos (gauromečio, eleuterokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, rausvosios rodiolės, Baikali-
nės kalpokės ekstraktai). 
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ENDESSENCE

PLAUKŲ AUGIMĄ SKATINANTIS ŠAMPŪNAS
Šampūnas su vitaminais B6 ir PP, varnalėšų ir imbiero ekstraktais padeda 
normalizuoti plaukų folikulų veiklą. ENDESSENCE kompleksas, D-panteno-
lis ir inulinas drėkina plaukus, jie tampa elastingi, natūraliai blizga ir spindi. 

Veikliosios medžiagos: vitaminai B6 ir PP, varnalėšų ir imbierų ekstraktai, keratino hidro-
lizatas, pantenolis, inulinas, ENDESSENCE augalų ekstraktų kompleksas (gauromečio, eleu-
terokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, rausvosios rodiolės, Baikalinės kalpokės 
ekstraktai).

250 ml  406327 8,11 €

PLAUKŲ AUGIMĄ SKATINANTIS KONDICIONIERIUS
Kondicionierius su apigeninu ir pantenoliu padeda stiprinti ir išlyginti 
plaukus, skatina jų augimą. Varnalėšos ir imbiero ekstraktai padeda 
normalizuoti plaukų folikulo veiklą, ENDESSENCE kompleksas  ir 
D-pantenolis drėkina plaukus,  suteikia jiems elastingumo, žvilgesio ir 
spindesio.

Veikliosios medžiagos: apigeninas, pantenolis, varnalėšų ir imbierų ekstraktai, šalavijų 
ir levandų eteriniai aliejai, ENDESSENCE augalų ekstraktų kompleksas (gauromečio, eleu-
terokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, rausvosios rodiolės, Baikalinės kalpokės 
ekstraktai).

250 ml  404783 9,20 €

PLAUKŲ AUGIMĄ SKATINANTI KAUKĖ
Kaukė su keratino hidrolizatu, kofeinu ir vitaminu PP padeda nuo 
šaknų sustiprinti plaukus ir suaktyvina jų augimą. Medaus kondicio-
nierius, ENDESSENCE kompleksas ir D-pantenolis drėkina ir glotnina 
plaukus, jie tampa paklusnūs ir gražūs, šilkiniai ir žvilgantys. 

Veikliosios medžiagos: keratino hidrolizatas, ENDESSENCE augalų ekstraktų kompleksas 
(gauromečio, eleuterokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, rausvosios rodiolės, Bai-
kalinės kalpokės ekstraktai), D-pantenolis, varnalėšų ir imbiero ekstraktai, šalavijų, anyžių 
ir levandų eteriniai aliejai.

150 ml  404785 10,16 €

NAUJIENOS!
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PLAUKUS ATGAIVINANTIS ŠAMPŪNAS
Žolelių šampūnas švelniai valo ir reguliariai naudojant pagerina sausų 
ir pažeistų plaukų būklę. Maumedžio polisacharidai ir pantenolis pri-
sideda prie trapių plaukų atstatymo, drėkina ir išsaugo spalvos ryš-
kumą, plaukai tampa elastingi ir glotnūs. Varnalėšų ir ramunėlių eks-
traktai pagerina galvos odos būklę, palengvina sudirgimą ir niežėjimą, 
alavijo ekstraktas ir ENDESSENCE žolelių kompleksas drėkina plaukus, 
prisotina vitaminais, atkuria gyvybingumą, grožį ir žvilgesį. 

Veikliosios medžiagos: maumedžio polisacharidai, pantenolis, varnalėšų, ramunė-
lių ir alavijų ekstraktai, ENDESSENCE augalų ekstraktų kompleksas (gauromečio, eleute-
rokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, rausvosios rodiolės, Baikalinės kalpokės 
ekstraktai). 

250 ml  410276 8,11 €

PLAUKUS ATGAIVINANTIS KONDICIONIERIUS
Kondicionierius su judrų, apelsinų aliejais ir taukmedžio sviestu minkš-
tina ir išlygina sausus ir dažytus plaukus. Keratino hidrolizatas padeda 
atkurti pažeistus plaukus, žolelių kompleksas ENDESSENCE bei var-
nalėšų ir alavijų sulčių ekstraktai giliai drėkina, suteikia žvilgesio ir 
spindesio. 

Veikliosios medžiagos: judrų aliejus, taukmedžio sviestas, apelsinų žievė, keratino hidro-
lizatas, varnalėšų ekstraktas, alavijo lapų sulčių ekstraktas,  ENDESSENCE augalų ekstrak-
tų kompleksas  (gauromečio, eleuterokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, rausvo-
sios rodiolės, Baikalinės kalpokės ekstraktai).

250 ml  404786 9,20 €

PLAUKUS ATGAIVINANTI KAUKĖ
Prabangi kaukė su fosfolipidais ir ENDESSENCE kompleksu suteikia 
trigubą priežiūrą sausiems ir pažeistiems plaukams: maitina, drėkina ir 
po kiekvieno naudojimo jie tampa labiau paklusnūs. Keratinas užtikri-
na pažeistų plaukų atstatymą, granatų aliejus minkština ir lygina. 

Veikliosios medžiagos: kokosų aliejus, granatų sėklų aliejus, fosfolipidai, judrų aliejus ir 
taukmedžio sviestas, apelsinų žievelių eterinis aliejus, augalų ekstraktų kompleksas EN-
DESSENCE (gauromečio, eleuterokoko šaknų, rausvosios rodiolės, paprastojo rapontiko, 
Baikalinės kalpokės ekstraktai), varnalėšų ir ramunėlių ekstraktai, sojų aliejus.

150 ml  405818 10,16 €

NAUJIENOS!
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MAITINAMASIS RANKŲ KREMAS 
Kremas su betainu, bosvelijos medžio derva 
ir augaliniu kompleksu ENDESSENCE maitina, 
drėkina ir minkština rankų odą, ji tampa mikšta, 
glotni ir švelni. Padeda pašalinti sudirginimą ir 
išlaikyti odos stangrumą bei elastingumą. 

Veikliosios medžiagos: bosvelijos medžio derva, gliuko-
mananas, betainas, pistacijų ir alyvuogių aliejai, ENDES-
SENCE - endeminių Sibiro augalų esencijos (gaurome-
čio, eleuterokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, 
rausvosios rodiolės, Baikalinės kalpokės ekstraktai).

75 ml 410273  6,05 €

ATKURIAMASIS RANKŲ ŠVEITIKLIS
Šveitiklis su augaliniu kompleksu ENDES-
SENCE švelniai šveičia, nepažeisdamas rankų 
odos ir skatina jos atsinaujinimą. Bosvelijos 
medžio derva padeda pašalinti sudirginimą, 
betainas apsaugo odą nuo perdžiūvimo.

Veikliosios medžiagos: bosvelijos medžio derva, be-
tainas, ENDESSENCE - endeminių Sibiro augalų esenci-
jos (gauromečio, eleuterokoko šaknų ekstraktai, papras-
tojo rapontiko, rausvosios rodiolės, Baikalinės kalpokės 
ekstraktai).

75 ml 410275 6,05 €

NAUJIENOS!ENDESSENCE
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TONIZUOJAMASIS GALVOS ODOS LOSJONAS
Galvos odos priežiūros losjonas.  Sudėtyje esantys eteriniai aliejai 
veikia raminamai, augaliniai ekstraktai padeda atsikratyti galvos odos 
niežulio.  Aktyvių komponentų kompleksas teigiamai veikia plaukų 
svogūnėlius, stiprina šaknis ir plaukus. 

Veikliosios medžiagos: jonažolių, ramunėlių, 
varnalėšų, šeivamedžių uogų, grikių, alavijų 
ekstraktai, kofeinas.

250 ml 
401805

8,23 €

YPAČ TURTINGAS MASAŽO BALZAMAS
Kvapnus balzamas padeda palengvinti įvairius nemalonius kūno pojū-
čius, šalina fizinių krūvių sukeltą nuovargį, sunkumų kėlimo padarinius 
ir peršalimo simptomus. Praturtintas Sibiro vaistažolių ekstraktų ir 
kėnių aliejaus balzamas pasižymi plačiu poveikio spektru: aromatera-
piniu, šildomuoju ir tonizuojamuoju. 

Veikliosios medžiagos: kėnių aliejus, kamparas, eterinis 
eukaliptų aliejus, pušų sakai, ekstraktai: jonažolių, 
baltųjų barkūnų, čiobrelių, ąžuolų žievės,  apynių, bijūnų, 
šlaitinių druskių, šventgaršvių, sidabražolių, storalapių 
bergenijų, dilgėlių, šalpusnių, juodojo beržo grybo.

250 ml 
401806 

8,23 €

ATKURIAMASIS GELIS
Švarių augalinių ir eterinių aliejų, Sibiro bičių propolio, žiedadulkių bei 
bičių pienelio efektyvus derinys ramina ir padeda odai atsigauti nuo 
saulės, vėjo, šalčio, vabzdžių įkandimo ir kito žalingo poveikio. 

Veikliosios medžiagos: saulėgrąžų sėklų aliejus, bičių 
vaškas, ricinos aliejus, alyvuogių aliejus, sezamų aliejus, 
levandų eterinis aliejus, eglių sakai ir eterinis aliejus, 
eukaliptų eterinis aliejus, bičių pienelio ekstraktas, 
medaus ekstraktas, rozmarinų lapų ekstraktas, eterinis 
sandalmedžio aliejus, tokoferolis.

30 ml 
401802

6,29 €

UYAN NOMO 
Veiksmingas gelis su chondroitinu ir organine siera
Tai turtingas eterinių aliejų, augalinų ekstraktų ir gamtinių atkuriamų-
jų medžiagų kokteilis. Organinė siera ir chondroitinas pagreitina odos 
procesų apykaitą, augaliniai aliejiniai ekstraktai ramina ir dovanoja 
komforto pojūtį. 

Veikliosios medžiagos: kėnių sakai, chondroitinas, 
organinė siera, taukių ir sidabražolių ekstraktai, 
papainas, eterinių aliejų kompleksas (eukaliptas, 
kėnis, rozmarinas, bosvelija, gvazdikėliai).

100 ml 
402579

5,93 €
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VYRAMS

VYRIŠKAS ŠAMPŪNAS IR KŪNO PRAUSIKLIS
Universali priemonė „2 viename“ suteikia kūnui ir 
plaukams gaivumo ir energijos visai dienai, puikiai tinka 
reguliariam naudojimui. Neerzina ir nesausina jautrios 
odos, nepalieka tempimo pojūčio, lengvai nuplaunama.  
Kofeinas ir L-argininas tonizuoja odą; ženšenio ir 
čiobrelių ekstraktai turi atkuriamąjį poveikį. 

Veikliosios medžiagos: ženšenio ir čiobrelių ekstraktai, mėtų, šalavijų ir bergamo-
tės eteriniai aliejai, augalų ekstraktų kompleksas ENDESSENCE (gauromečio, eleutero-
koko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, rausvosios rodiolės, Baikalinės kalpokės 
ekstraktai). 

250 ml  411579  9,20 €

RAMINAMASIS BALZAMAS PO SKUTIMOSI
Jis padės pašalinti diskomfortą po skutimosi, nuraminti 
ir suminkštinti odą, suaktyvinti atsinaujinimo procesus. 
Balzamas maloniai gaivina odą, greitai įsigeria, 
nepalikdamas lipnumo ir stangrumo jausmo. 

Veikliosios medžiagos: pušų, lazdyno ir pistacijų riešutų aliejai, rozmarinų, šalavi-
jų, vetiverių ekstraktai, augalų ekstraktų kompleksas ENDESSENCE (gauromečio, eleu-
terokoko šaknų ekstraktai, paprastojo rapontiko, rausvosios rodiolės, Baikalinės kal-
pokės ekstraktai). 

100 ml  411580  9,20 €

RAMINAMASIS SKUTIMOSI GELIS
Gaivinantis gelis padeda skutimąsi padaryti patogesnį 
ir malonesnį. Eteriniai aliejai apsaugo nuo dirginimo, 
žolelių ekstraktai padeda atnaujinti odą, o kompleksas 
ENDESSENCE padeda išlaikyti odos jaunystę ir gaivumą. 

Veikliosios medžiagos: gysločių, ožiarūčių, šalavijų, kadagių, vetiverių eteriniai alie-
jai, augalų ekstraktų kompleksas ENDESSENCE (gauromečio, eleuterokoko šaknų eks-
traktai, paprastojo rapontiko, rausvosios rodiolės, Baikalinės kalpokės ekstraktai). 

100 ml  411581 9,20 €

GREITAI 
PREKYBOJE
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GAIVINAMASIS MASAŽO ALIEJUS 
Pajuskite nepaprastą Sibiro eterinių aliejų šilumą ir energiją, sti-
priai gaivinančią mėtą su tonizuojamuoju efektu!  Aliejinis masažas 
stimuliuoja kraujotaką ir šalina nuovargį. 

Veikliosios medžiagos: citrinžolių ir mėtų eteriniai aliejai, čiobrelių ir pušų spyglių 
eteriniai aliejai, žaliosios kavos ir miško riešutų aliejai. 

100 ml 401832  7,02 €

ATPALAIDUOJAMASIS MASAŽO ALIEJUS 
Nuostabus sandalmedžių, kardamonų, pelargonijų ir eukalipto de-
rinys teigiamai veikia organizmą, grąžina jėgas ir stiprina imuninę 
sistemą.  Išlygina ir skaistina odą. 

Veikliosios medžiagos: eterinis levandų aliejus, mėtų ir sandalmedžių eteriniai 
aliejai, barkūnų ekstraktas, sezamų aliejus. 

100 ml 401834 7,02 €

ŠILDOMASIS MASAŽO ALIEJUS
Masažas su šildomuoju aliejumi turi stiprinamąjį poveikį, sti-
muliuoja organizmo kraujotakos procesą.  Gelbsti nuo raumenų 
patempimo. 

Veikliosios medžiagos: raudonųjų pipirų ir deginančios vanilės aliejai, imbiero, 
cinamono, muskatinio šalavijo, vetiverio, mandarinų eteriniai aliejai. 

100 ml 401833  7,02 €

KŪNO PRIEŽIŪRA
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Subtiliai kvepiantis, lengvos tekstūros kre-
mas suteikia odai  komforto pojūtį, ją maitina 
ir intensyviai drėkina. Vitaminas PP stimu-
liuoja odos atsinaujinimą, padidina kolageno 
sintezę, oda tampa prigimtinai lygi ir stangri. 
Kremas taps nepakeičiamas jūsų palydovas 
kelionėje, darbe ir namuose.

1. AVIŽŲ PIENAS & RYŽIŲ ALIEJUS
RANKŲ KREMAS 
Neįtikėtinai subtilus kvapas.

Veikliosios medžiagos: ryžių sėlenų aliejus, avižų eks-
traktas, vitaminas PP.

75 ml 411168 4,11 €

3. ČIOBRELIS IR ŠALAVIJAS
RANKŲ KREMAS 
Gaivus, jaukus laukinių čiobrelių ir muskatinio 
šalavijo kvapas. 

Veikliosios medžiagos: čiobrelių hidrolatas, muskato 
riešutų eterinis aliejus, vitaminas PP.

75 ml 411169 4,11 €

2. AVIETĖ & VERBENA
RANKŲ KREMAS 
Malonus sultingų aviečių ir šviežių verbenų 
kvapas. 

Veikliosios medžiagos: aviečių ekstraktas, verbenos hi-
drolatas, vitaminas PP.

75 ml 411170 4,11 €

SIBERIAN ROSE HIPS*
Turtingas veido aliejus
Laukinės rožės aliejus idealiai tinka 
intensyviai odos priežiūrai.  Giliai 
įsiskverbdamas ir tonizuodamas jis 
spartina atsinaujinimą, didina odos 
stangrumą ir elastingumą.  Natūralių 
augalinių aliejų kompozicija su vitami-
nu F ramina ir maitina odą.

Veikliosios medžiagos: erškėčių vaisių aliejus, 
bulgarų rožių aliejus, laukinių rozmarinų 
ekstraktas. 

15 ml  
404112 11,62 €

KATALOGE 
PASKUTINĮ KARTĄ

LIMITED*
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ŽEMUOGĖ & ŽALIOJI ARBATA
CUKRINIS KŪNO ŠVEITIKLIS
Švelnus šveitiklis su cukrumi ir smulkintomis žemuogių sėklomis 
padovanos odai nuostabų švelnumą. Jaukus žemuogių kvapas, 
papildytas gaivia žaliosios arbatos nata, suteikia odos priežiūrai 
išskirtinį malonumą! Žemuogių uogų ekstraktas puikiai maitina 
odą ir suteikia jai švytėjimo. Kasdienė odos priežiūra, naudojant 
priemones su miško žemuogėmis – tai jūsų tobulos odos raktas!

Veikliosios medžiagos: cukrus, smulkintos žemuogių sėklos, žaliosios arbatos, že-
muogių ir aviečių ekstraktai, taukmedžio sviestas ir pistacijų aliejus. 

100 ml 410016 7,26 €

ŽEMUOGĖ & ŽALIOJI ARBATA
KŪNO IR RANKŲ MUILAS
Švelnios tekstūros kremas gelis su jaukiu prisirpusios žemuo-
gės aromatu bei ją papildančiu gaivinančios žaliosios arbatos 
dvelksmu. Kruopščiai valo nešvarumus, suteikia odai skaistumo ir 
stangrumo.

Veikliosios medžiagos: pistacijų aliejus ir taukmedžio sviestas, žemuogių, aviečių ir 
žaliosios arbatos ekstraktai. 

250 ml 410022 7,26 €

ŽEMUOGĖ & ŽALIOJI ARBATA
ŽOLINIS DRĖKINAMASIS KŪNO PIENELIS 
Tegul odos priežiūra tampa malonumu! Švelnios tekstūros pie-
nelis minkština ir maitina odą, dovanoja jaukų žemuogių ir gaivi-
nančios žaliosios arbatos aromatą. Produkto širdyje prabangus 
taukmedžio sviestas ir pistacijų aliejus, tonizuojamasis žaliosios 
arbatos lapelių ekstraktas, o taip pat žemuogių ir aviečių ekstrak-
tai pasižymintys puikiomis drėkinamosiomis ir maitinamosiomis 
savybėmis.

Veikliosios medžiagos: žemuogių, aviečių ir žaliosios arbatos ekstraktai. 

250 ml 410019 7,87 €
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KEDRAS & OBUOLYS
CUKRINIS KŪNO ŠVEITIKLIS
Švelnus šveitiklis su cukrumi ir smulkintais kedro riešutų kevalais 
šveičia ir minkština odą suteikdamas jai gaivos pojūtį!  Taukmedžio 
sviestas ir pistacijų aliejus turi drėkinamųjų savybių, o vertingas 
kedrų aliejus puikiai aprūpina odą vitaminais. Sudėtyje esantis kėnio 
aliejus – tai atradimas visiems, kurie nori turėti gyvybingą ir spin-
dinčią odą, nes priemonės su kėnio aliejumi stimuliuoja kolageno 
formavimąsi ir stangrina odą.

Veikliosios medžiagos: cukrus, kedro riešutų kevalai, eterinis kedrų, kėnių ir pistaci-
jų aliejus, taukmedžio sviestas. 

100 ml 410015 7,26 €

KEDRAS & OBUOLYS
ŽOLINIS DRĖKINAMASIS KŪNO PIENELIS 
Švelnios tekstūros drėkinamasis pienelis puikiai susigeria, minkština 
ir drėkina odą suteikdamas jai glotnumo. Obuolių sultys gaivina 
ir tonizuoja odą, didina jos elastingumą, o vertingas kedrų aliejus 
puikiai maitina.  Po aplikacijos ant kūno išlieka kvepiančio kedro ir 
sultingo obuolio aromatas. 

Veikliosios medžiagos: kedrų ir sojų sėklų aliejus, obuolių sultys ir eterinis kėnių 
aliejus.

250 ml 410018 7,87 €

KEDRAS & OBUOLYS
KŪNO IR RANKŲ MUILAS
Sultingo obuolio ir prabangaus kedro kvapo prausimosi kremas gelis 
dovanoja puikią nuotaiką ankstų rytą! Švelni augalinių komponentų 
formulė užtikrina veiksmingą odos atsistatymą ir puikiai ją gaivina 
atkurdama jos grožį ir sveiką išvaizdą.

Veikliosios medžiagos: taukmedžio sviestas, kedrų aliejus, obuolių sultys ir kėnių 
eterinis aliejus. 

250 ml 410021 7,26 €
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VITAMAMA

VITAMAMA 
Auksinė žuvelė
Specialus omega-3 rūgščių kompleksas skirtas 
vaikams nuo 3 metų.
• DHA padeda palaikyti normalų regėjimą ir 

normalią smegenų veiklą.  Teigiamas povei-
kis pasireiškia vartojant 250 mg DHA per 
parą. 

• DHA ir EPA padeda palaikyti normalią 
širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia 
vartojant 250 mg DHA ir EPA per parą.

• Alfa-linoleno rūgštis padeda palaikyti nor-
malų cholesterolio kiekį kraujyje.  Teigiamas 
poveikis pasireiškia, kai per parą suvartoja-
ma 2 g alfa-linoleno rūgšties. 

Originali patogi dozuotė: žuvelės formos 
želatinos kapsulė kelia nuotaiką ir apsaugo jos 
turinį nuo oksidacijos. 

Sudėtis: linų sėmenų aliejus, želatina, riebalų rūgščių etilo este-
ris, kurį sudaro žuvų taukai, vitaminai E, A, D. 

128 kapsulių / 100 g  
500681  15,13 €
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VITAMAMA BABY
Vaikiškas vonios koncentratas su ramunėlėmis 
Pradžiuginkite mažylį maudynėmis šiltame vandenyje! Natū-
ralus žolinis koncentratas nesudaro putų ir puoselėja mažylio 
odą. Medetkos, triskiautis lakišius ir ugniažolė gaivina odą ir 
padeda sumažinti sudirginimą.  Eteriniai levandos ir ramunėlių 
aliejai paruošia mažylį ramiam miegui.

Veikliosios medžiagos: medetkos, triskiaučio lakišiaus, ugniažolės, levandų ir ra-
munėlių eteriniai aliejai. 

200 ml  404241 7,38 €

VITAMAMA BABY
Vaikiškos prausimosi putos su Sibiro pušimi ir 
ramunėlėmis
Švelnios prausimosi putos, ramunėlių ir pušies vandens pa-
grindu, rūpestingai prausia jautrią jūsų mažylio odą, išsaugo-
damos jos minkštumą ir drėgmę.  Ramunėlių ir levandų aliejai 
palaiko natūralią mažylio odos būklę.

Veikliosios medžiagos: ramunėlių ir pušų distiliatai, lavandų ir ramunėlių eteri-
niai aliejai. 

250 ml  404242 7,99 €

VITAMAMA BABY
Vaikiškas kremas su ramunėlėmis
Švelnus kremas vaiko odos priežiūrai nuo pirmųjų gyvenimo 
dienų. Pantenolis palaiko fiziologinį vandens balansą odoje, 
stiprindamas jos atsparumą. Eteriniai mėlynių ramunėlių 
ir levandų aliejai padeda sumažinti odos sudirginimą ir 
šerpetojimą.

Veikliosios medžiagos: pantenolis, ramunėlių distiliatas, lavandų ir ramunėlių 
eteriniai aliejai. 

200 ml  404240 7,38 €
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EXPERALTA PLATINUM

UŽSISAKYK:

PATOGU:
• pasiimti su savimi
• išmėginti produktą
• kelionėse

UŽSISAKYK 
SAVO MĖGIAMUS 

PRODUKTUS 
MINI 

PAKUOTĖJE:

KONCENTRUOTAS 
MODELIUOJAMASIS 
VEIDO SERUMAS
7 ml  
410285 3,87 €

INTENSYVUS  
JAUNINAMASIS DIENINIS 
KREMAS
7 ml  
410286 3,87 €

INTENSYVUS 
ATKURIAMASIS 
NAKTINIS KREMAS
7 ml  
410287 3,87 €

COSMETELLECTUAL 
SERUMAS 
7 ml  
410288  3,87 €

COSMETELLECTUAL 
KREMAS
7 ml  
410289 3,87 €

ULTRA -SOFT 
VALOMASIS KREMAS
7 ml  
410458 3,87 €
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7 ml 410485 3,87 €

7 ml 410286 3,87 €

7 ml 410287 3,87 €

GAIVINAMASIS PAAKIŲ KREMAS
Labai veiksmingas paakių kremas sumažina mimikos raukšlelių ir ratilų 
po akimis atsiradimą. Natūralūs oligosacharidai skatina ilgalaikį drėki-
nimą. Oda įgauna standumo ir elastingumo.  Nepaprastai lengvas rege-
neruojamasis kremas, pagamintas iš bičių vaško, simondsijų, alyvuogių 
ir kamelijų aliejų, praturtintas galingais tikrinio blizgučio, varnauogės 
ekstraktais ir bičių pieneliu sukurtas ilgalaikei ir nematomai apsaugai. 

15 ml 404326 10,16 €

INTENSYVUS ATKURIAMASIS NAKTINIS KREMAS
Patobulinta platesnio poveikio odos patempimo formulė padeda išly-
ginti raukšles. Rezultatas: oda atrodo lygi, stangri, o veido kontūras 
– ryškesnis. Sudėtyje yra vertinti alyvuogių, sviestmedžio ir sezamo 
augaliniai aliejai, odos senėjimą lėtinantis biopeptidų kompleksas, 
bijūnų, burnočių ir našlaičių ekstraktai, skatinantys spartesnį odos 
atsinaujinimą.

50 ml 408374 22,14 €

INTENSYVUS JAUNINAMASIS DIENINIS KREMAS
Patobulinta anti-age formulė padeda pagerinti odos elastingumą ir 
apsaugoti ją nuo išsausėjimo bei atkurti drėgmės atsargas. Kremo 
sudėtyje esantys natūralūs komponentai (rausvoji rodiolė, vaistinė 
medetka ir ženšenis) gausiai maitina ir drėkina odą, padeda jai apsi-
saugoti nuo amžiaus pokyčių, oda tampa glotni ir spindinti. Nutūralių 
biopeptidų kompleksas, alyvuogių aliejaus nesumuilinamosios medžia-
gos (Unsaponifiables), sibiro radiolos, medetkos ir ženšenio ekstraktai 
skatina gilų ir ilgalaikį drėkinimą. 

50 ml 408373 22,14 €

KONCENTRUOTAS MODELIUOJAMASIS VEIDO SERUMAS
Brangus biopeptidų kompleksas, azijinių centelių ekstraktas ir Sibiro 
šaltalankių aliejus giliai drėkina, maitina ir padeda atgaivinti vystančią 
odą. Jau po kelių savaičių jūsų veidas atrodo jauniau: raukšlelės išsi-
lygina, kontūras paryškėja, o tonas tampa vienodesnis. Lengvos teks-
tūros veido serumas, kurio sudėtyje yra Sibiro šaltalankių ir Altajaus 
rapsų sėklų aliejaus, praturtintas rozmarino, azijinės centelės, tikrinių 
blizgučių ir šitake grybų ekstraktais. Kiekvieną dieną palaiko jūsų pri-
gimtinį grožį.

50 ml 408372 22,14 €
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411998 
tonas 2 /  
vidutinis

407583 
tonas 1 /  
šviesus

DRĖKINAMASIS TONIZUOJAMASIS 
KREMAS SPF 15
Lengvai tirpstančios tekstūros veido kremas 
puikiai drėkina odą ir sukuria nematomą dan-
gą, subtiliai lygina veido odos spalvą. Speciali 
formulė 3 in 1:
1. Sumažina raukšlelių atsiradimą.
2. Atgaivina jaunatvišką odos spindesį.
3. SPF filtro dėka apsaugo nuo žalingo ultra-
violetinių spindulių poveikio.
Reguliarus kremo naudojimas padeda atkurti, 
stiprinti ir išlyginti veido odą.

30 ml 22,14 €

ICE TOUCH  KAUKĖ-LIFTINGAS
Įspūdinga transformacija! Praturtinta energi-
zuojančiais augaliniais ekstraktais, garstyčių 
aliejumi ir tikrinio blizgučio ekstraktu, vėsinan-
ti kaukė pažadina veido odą, ištrina nuovargio 
pėdsakus, sumažina patinimą, suteikia liftingo 
efektą.  Nepakeičiama esant karštam orui ar 
ceitnoto atveju. Intensyvi veido priežiūra jūsų 
grožio rituale. 

50 ml  410091  10,53 €
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MICELINIS VANDUO MAKIAŽUI VALYTI
Inovatyvios micelinės formulės dėka ši priemonė švelniai ir veiksmin-
gai valo makiažą, tinka net jautriausiai odai. Priemonė praturtinta 
augaliniais ekstraktais, kurie pasižymi antioksidantinėmis ir anti-age 
savybėmis, maitina, jaunina ir apsaugo odą. 

200 ml 408369 13,07 €

HIDROFILINIS VALOMASIS ALIEJUS 
Prabangus veido valymo ir makiažo šalinimo aliejus sukurtas augalinių 
aliejų ir vandens pagrindu. Susidariusi maloni emulsija puikiai valo odą 
ir nepalieka riebumo pojūčio. Idealiai tinka sausai ir jautriai odai. 

200 ml 408368 13,55 €

GILIAI VALANTIS ŠVEIČIAMASIS LOSJONAS
Švelnus šveitiklis-losjonas, sukurtas natūralių rūgščių pagrindu, pa-
deda šalinti nešvarumus ir negyvas odos ląsteles. Oda atsinaujina ir 
švyti.  Idealiai tinka riebios, linkusios į aknę, odos priežiūrai. 

200 ml 408370 12,58 €

PORŲ VALYMO EKSFOLIANTAS
Prabangus eksfoliantas pasižymi daugiapakopiu švelniu visų odos tipų 
valymu, ypač tinka jautriai ir sudirgusiai odai: kruopščiai pašalina per-
teklinius odos riebalus ir negyvas ląsteles, atveria poras. Rezultatas: 
oda kvėpuoja, tampa glotnesnė. 

100 ml 408371 12,58 €
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Tikslinės paskirties produktai, sukurti vertingų Sibiro augalų ir 
naujausių mokslinių komponentų pagrindu, sugrąžina odai spindesį ir 
strangrumą.

INTELEKTUALI PRIEŽIŪRA
(GROŽIO SERUMAI)

EXPERALTA PLATINUM

40+

50+

30+ KONCENTRUOTAS DRĖKINAMASIS  SERUMAS 
Novatoriškas kompleksas X50 Hyalufiller su hialurono rūgštimi, su-
laikantis dumblių ekstrakto drėgmę, bičių pienelis ir sibirinės arnikos 
ekstraktas drėkina, maitina ir atgaivina net vystančią odą.  Jau po 
kelių savaičių jūsų oda atrodys labiau švytinti ir atjaunėjusi, sumažės 
matomų raukšlelių kiekis, veido kontūras taps ryškesnis, o tonas 
– lygesnis. 

10 ml 404322 11,62 €

KONCENTRUOTAS  MODELIUOJAMASIS VEIDO SERUMAS 
Prabangus modeliuojamasis serumas, praturtintas kininio citrinvyčio 
ekstraktu ir bičių pieneliu, padeda odai atsinaujinti, patempia veido 
kontūrą, suteikia elastingumo ir pagerina bendrą brandžios odos būklę. 
Augaliniai komponentai (sibiro ožiarūtis, tikrinis blizgutis ir dumbliai) 
skatina odos drėkinimą ir raukšlelių išlyginimą, suteikia veidui gaivumo. 

10 ml 404325 11,62 €

KONCENTRUOTAS  SERUMAS NUO RAUKŠLIŲ 
Serumas intensyviai drėkina odą, apdovanodamas ją švytėjimu ir 
jaunyste. Praturtintas natūraliais oligopeptidais X50 Myocept, veido 
raumenis ir raukšles tonizuojančiu kompleksu bei galingu ženšenio 
ekstraktu odai atkurti, jis žymiai sumažina raukšlelių susidarymą.

10 ml 404324 11,62 €
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JAUNINAMASIS BALANSUOJANTIS MINKŠTIKLIS
Jauninamasis minkštiklis turi tikslinį poveikį: drėkina, minkština ir at-
kuria odą po valymo. Dabar jūsų oda visiškai paruošta kremo, serumo 
ar kitos priemonės naudojimui. Geras ir greitas rezultatas!

200 ml 408253 11,50 €

ULTRA -SOFT VALOMASIS KREMAS
Paverskite kasdienės švaros ritualą neapsakomu malonumu! Itin 
minkštas valomasis kremas tinka net jautriai odai, kuriai netinka muilo 
pagrindu pagamintos priemonės. Augalinės formulės dėka, kurios pa-
grindą sudaro odą minkštinantis sibirinio kedro aliejus ir linų sėmenų 
ekstraktas, o taip pat turtingas antioksidantų šaltinis - Altajaus tikri-
nio blizgučio ekstraktas, efektyviai šalina nešvarumus ir dekoratyvi-
nės kosmetikos pėdsakus.

100 ml 409977  13,07 €

COSMETELLECTUAL SERUMAS 
Naujos kartos intelektualaus serumo formulė praturtinta Hyaluronic 
Filing Spheres (hialurono rūgščių mikrosferomis), kurios pasižymi giliu ir 
ilgalaikiu raukšlių mažinimo poveikiu. Tikrinio blizgučio ir vyšnių žiedla-
pių ekstraktai, sibiro spanguolių sėklų aliejus saugo odą nuo senėjimo, 
užtikrina stiprią  antioksidacinę apsaugą švytinčiai ir jaunatviškai odai.

50 ml 409280 27,47 €

COSMETELLECTUAL KREMAS
Palepinkite savo odą prabangiu intelektualiuoju kremu! Lengvos ir švel-
nios tekstūros dėka jis greit įsigeria ir idealiai tinka makiažo pagrindui. 
Protinga formulė veikia dermos lygiu: DiamondSIRT® padeda atkurti 
odą iš vidaus, o SWT-7™ (daugiamečio patvenio ekstraktas) padeda išly-
ginti vertikalias ir horizontalias raukšles. Teigiamas poveikis pastebimas 
jau po 7 dienų. Altajaus tikrinio blizgučio ekstraktas pasižymi stipriomis 
antioksidantinėmis savybėmis, saugo odą nuo ankstyvojo senėjimo.

50 ml 409843 27,47 €

7 ml 410288 3,87 €

7 ml 410458 3,87 €

7 ml 410289 3,87 €
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L’INSPIRATION DE SIBÉRIE

PARFUMUOTAS DUŠO GELIS 
ALTAI

230 ml 409848 10,16 €

PARFUMUOTAS KŪNO LOSJONAS  
ALTAI 

230 ml 409849 12,10 €

ALTAI
Altajaus vasara: vėjo gūsis, kalnų ežerų 
gaivumas, subtilūs augalų žiedlapiai ir 
nedidelis aukštumų svaigulys.
Viršutinės natos: citrininė monarda 
(bergamotė), kokosų vanduo, tiarė gėlė 
(Tahitian gardenia)
Širdies natos: apelsinų žiedai, ylang-
ylang, jazminas
Pagrindinės natos: tuberozė, burbono 
vanilė, baltasis muskusas

Prabangios ir kvapnios dušo gelio putos, švelniai 
valo ir minkština odą, atkurdamos natūralų 
pH balansą.

Aksominės tekstūros parfumuotas kūno losjonas 
giliai drėkina ir minkština odą, suteikia jai 
elastingumą ir švelnų, subtilų aromatą.
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TAIGA
Pirmykštė taiga: sibirinės pušies 
gaivumas prasiveržia sodrioje miško 
puokštėje, atskleisdamas gamtos 
galios paslaptį!
Viršutinės natos: sibirinis kedras, kar-
damonas, šiaurės kiparisas
Širdies natos: sibirinė pušis, gaivumas
Pagrindinės natos: sandalmedis, 
sibirinis kedras, pačiulis, ambra, eglės 
balzamas, spygliuočių miško samanos

PARFUMUOTAS DUŠO 
GELIS TAIGA

230 ml 409846  10,16 €

PARFUMUOTAS DUŠO GELIS 
OLKHON

230 ml 409850  10,16 €

PARFUMUOTAS KŪNO 
LOSJONAS TAIGA

230 ml 409847 12,10 €

PARFUMUOTAS KŪNO 
LOSJONAS OLKHON

230 ml 409851   12,10 €

OLKHON
Gaivus laisvės kvapas: lengvas vėjelis 
ant uolos, saulės įkaitinti akmenys, 
taigos žaluma, minkštos medžių kva-
po natos...
Viršutinės natos: citrusų natos, citri-
ninė monarda (bergamotė), citrusinių 
vaisių gaivumas
Širdies natos: figų lapai, kalnų levan-
da, aštrus imbieras
Pagrindinės natos: vetiveris, baltasis 
muskusas, sandalmedis
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TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

*TRULY SIBERIAN  | TRULY INNOVATIVE  |  FOR PEOPLE 

JŪSŲ KONSULTANTAS:   

  

 www.siberianwellness.com
Prekių kainos Europos internetinėje parduotuvėje ir Kompanijos klientų aptarnavimo centre Lietuvoje 
gali skirtis dėl taikomo skirtingo PVM tarifo.


