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Сәттің сұлулығына ғашық бол!Влюбись в красоту мгновения!



ТАҢҚАЛАРЛЫҚ 
КӨЗҚАРАСТАРДЫ 
ТАРТЫҢЫЗ!
ПРИТЯГИВАЙ ВОСХИЩЕННЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ!

ОРТАҚ ПАЙДАЛАНУҒА 
МІНСІЗ 

ИДЕАЛЬНЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Сұлулық  пен қуат жиынтығына  25% жеңілдік8230 ₸ 6170 ₸Скидка 25% на набор  
для красоты и энергии



АНТИОКСИДАНТТЫ BEAUTY-
КЕШЕН: шырғанақ майы, табиғи 
бета-каротин мен Е дәрумені 
теріні нәрлендіреді, ультракүлгін 
сәулесі мен құбылмалы 
температураның кері әсерінен 
қорғайды. 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ BEAUTY-КОМ-
ПЛЕКС: облепиховое масло, натураль-
ные бета-каротин и витамин Е питают 
кожу, защищают от агрессивного воз-
действия ультрафиолета и перепадов 
температур.

500172
BEAUTY BOX
12 НЕГІЗГІ ДӘРУМЕН — ӘЙЕЛДЕРГЕ ҮШІН 
АРНАЙЫ ЖИНАЛҒАН КЕШЕН

Коэнзим Q10 — ағзада жасуша қуатын 
өндіруге қатынасатын жастық пен 
сұлулық молекуласы. Ерте қартаюдан 
сақтайды, теріні жарқыратып, 
әрлендіріп, серпімділігін арттырады.
BEAUTY BOX
12 ОСНОВНЫХ ВИТАМИНОВ — СПЕЦИАЛЬНО 
ПОДОБРАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНЩИН

Коэнзим Q10 — молекула молодости и кра-
соты, участвующая в выработке клеточной 
энергии в организме. Защищает от прежде- 
временного старения, повышает упругость 
кожи, даря ей сияние и красоту.
2 капсуладан 30 пакет / 
30 пакетов по 2 капсулы 4910 ₸

КОЭНЗИМ Q10 терінің терең 
қабаттарын қуаттандырады, 
жасуша тынысын жақсартады 
және қартаю үрдісін баяулатады. 
Ол арқылы жасушалар коллаген, 
эластин және гиалурон 
қышқылын белсендірек бөледі: 
тері әлдеқайда тығыз, әрі серпімді 
болады, жасқа сай әжімдер мен 
бет әжімдері тегістеледі. 
КОЭНЗИМ Q10 наполняет глубокие 
слои кожи энергией, улучшает кле-
точное дыхание, замедляет процессы 
старения. Благодаря ему клетки 
активнее вырабатывают коллаген, 
эластин и гиалуроновую кислоту: кожа 
становится более плотной и упругой, 
возрастные и мимические морщинки 
разглаживаются.

АНАР ТҰҚЫМЫНЫҢ МАЙЫ 
теріні қорғайды, нәрлейді, 
әрі ылғалдандырады, терең 
регенерации үрдісін іске қосады, 
терінің көрінісін, күйін едәуір 
жақсартады. 
МАСЛО СЕМЯН ГРАНАТА защищает, 
питает и увлажняет кожу, запускает 
глубинные процессы регенерации, 
заметно улучшает внешний вид и со-
стояние кожи.

411211 
БЕТКЕ АРНАЛҒАН КРЕМ 
ЖАҢАЛАНДЫРҒЫШ

Q10 коэнзимі бар белсенді 
жаңартқыш крем шаршаған, түтік-
кен, күйзелуге шалдыққан тері үшін 
арнайы дайындалған. Крем тұрақты 
қолданылса, тері шырайланады — әл-
деқайда тығыз, тегіс, әрі серпімді бол-
мақ; бет балғындықпен арайланады, 
әрі тыныққандай көрінеді.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ

Активный обновляющий крем с коэнзимом 
Q10 разработан специально для уставшей, 
потускневшей кожи, подверженной стрессам. 
При регулярном применении крема кожа 
преображается — становится более плотной, 
гладкой и упругой; лицо сияет свежестью 
и выглядит отдохнувшим.

50 мл 3320 ₸



КЕРЕМЕТ ЖЕҢІСТЕРІҢНІҢ 
ҚҰПИЯСЫ! 
ТВОЙ СЕКРЕТ РОСКОШНЫХ ПОБЕД!

Макияж үлгісі үшін қолданылды: ерінге  
арналған тұрақты қарындаш (түс: классикалық 
қызыл, код 407725) және ылғалдандырғыш  
помада (түс: классикалық қызыл, код 406332). 
Для макияжа модели использованы: стойкий 
карандаш для губ (цвет: классический 
красный, код 407725) и увлажняющая помада 
(цвет: классический красный, код 406332).
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АРОМАЭКСПЕРТ 
БОЛ!
СТАНЬ АРОМА-
ЭКСПЕРТОМ!

406335 
маржан
коралловый

406332 
классикалық қызыл 
классический 
красный

406336 
піскен шие 
спелая 
вишня

ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ ДАЛАП
Орнықты түс және ерін терісіне 
күтім бір ерін далабында: 
толықтай жайлылық пен өзіне 
сенімділік үшін крем формуласы.
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПОМАДА 
Стойкий цвет и уход за кожей губ в одной 
помаде: кремовая формула для абсолют-
ного комфорта и уверенности в себе.

3,5 г 8220 ₸

412912 
DYNAMIQUE | ДИНАМИКА
шығыстық, дәмді 
ориентальный, пряный
50 мл 19 950 ₸

412913
ÉVOLUCION | ЭВОЛЮЦИЯ
балғын, жасыл, сезімтал 
свежий, зеленый, чувственный
50 мл 19 950 ₸

412914
ABSOLU | АБСОЛЮТ
амбрелі, ағаш, жылы 
амбровый, древесный, теплый
50 мл 19 950 ₸

Кез келген  хош иіс сатып алған кезде далап 1810 ₸!При покупке  
любого парфюма помада  за 1810 ₸!
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АКЦЕНТ ҚОЙ:  
ЖАСЫЛ — МЕЗГІЛ ХИТІ! 
РАССТАВЬ АКЦЕНТЫ:  
ЗЕЛЕНЫЙ — ХИТ СЕЗОНА!

Макияж үлгісі үшін қолданылды: қасқа арналған қарындаш 
(түсі: қанық қоңыр, код 412663), қабақ бояуы (түстері: татымды 

эспрессо, код 412674; жасыл барқыт, код 412676; шампан,  
код 406338; раушан алтын, код 412675), көзге арналған 

қарындаш (түсі: хаки, код 406337). 
Для макияжа модели использованы: карандаш для бровей 

(цвет: насыщенный коричневый, код 412663), тени для 
век (цвета: пряный эспрессо, код 412674; зеленый бархат, 

код 412676; шампань, код 406338; розовое золото, код 412675), 
карандаш для глаз (цвет: хаки, код 406337).
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412675 
раушан алтын 
розовое золото

412673  
шулан сарғыш 
холодный бежевый

КӨЗГЕ АРНАЛҒАН БЕРІК ҚАРЫНДАШ
Қарындаштың арнайы су өткізбейтін формуласы 
12 сағатқа созылады: айғыздалмайды, әрі дақ 
қалдырмайды.
СТОЙКИЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
Специальная водостойкая формула карандаша держится 
в течение 12 часов: не размазывается и не оставляет пятен.

0,4 г 3430 ₸ 
  4570 ₸

412674  
татымды эспрессо 
пряный эспрессо

412676 
жасыл барқыт 
зеленый бархат

406337
хаки
хаки

406338 
шампан 
шампань

ХАЙЛАЙТЕР-
БОЯУЛАР 

ТЕНИ-
ХАЙЛАЙТЕР

412671
қара 
черный

412672
қоңыр 
коричневый

КӨКТЕМ 
ТРЕНДЫ 

2020 
ТРЕНД  
ВЕСНЫ 

2020

ҚАБАҚҚА АРНАЛҒАН БОЯУ
Жоғары пигментті бояулар: құрғақ 
және дымқыл тәсілмен біркелкі 
жағылады, жеңіл боялады.
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
Высокопигментированные тени: равно-
мерное нанесение сухим и влажным спо-
собом, легкое растушевывание. 

1,2 г 3650 ₸ 
  4870 ₸

КӨКТЕМ 
ТРЕНДЫ 

2020 
ТРЕНД  
ВЕСНЫ 

2020
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ГРАВИТА-
ЦИЯНЫ 

БАСҚАРУ. 
ЖОҒАРЫДА  

БОЛ! 
УПРАВЛЯЙ  

ГРАВИТАЦИЕЙ.
БУДЬ НА ВЫСОТЕ!

УАҚЫТ ӨТЕ ТЕРІДЕ КОЛЛАГЕН 
МӨЛШЕРІ АЗАЯДЫ, ТЕРІ 

СЕРПІМДІЛІГІН ЖОҒАЛТЫП, 
ТАРТЫЛЫС КҮШІ МЕН ӨЗ 

САЛМАҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ «ТӨМЕН 
ТҮСЕ» БАСТАЙДЫ. БЕТ СОПАҚШАСЫ 
ӨЗГЕРІП, ӘЖІМДЕР ПАЙДА БОЛАДЫ.
Уақытты қолға ал: Experalta Platinum 

Beauty Set-пен сұлулықты сақтап, 
теріні қуатта! 

СО ВРЕМЕНЕМ КОЛИЧЕСТВО КОЛЛАГЕНА 
В КОЖЕ УМЕНЬШАЕТСЯ, КОЖА ТЕРЯЕТ 

УПРУГОСТЬ И ПОД СИЛОЙ ГРАВИТАЦИИ 
И СОБСТВЕННОГО ВЕСА НАЧИНАЕТ 

«ОПУСКАТЬСЯ». МЕНЯЕТСЯ ОВАЛ ЛИЦА, 
И ПОЯВЛЯЮТСЯ МОРЩИНЫ.

Возьми время под контроль: поддержи 
красоту и наполни кожу энергией 

с Experalta Platinum Beauty Set! 
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PLATINUM MATRIXEM 
ПЕПТИД — ТЕРІ СЕРПІМДІЛІГІ 
МЕН ИІЛГІШТІГІ ҮШІН КОЛЛАГЕН 
СИНТЕЗІНІҢ БЕЛСЕНДІРГІШІ.
ПЕПТИД — АКТИВАТОР СИНТЕЗА 
КОЛЛАГЕНА ДЛЯ УПРУГОСТИ 
И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ

408373  
ҚАРҚЫНДЫ ЖАСАРТАТЫН КҮНДІЗГІ КРЕМ
Пептидтердің қосындысы бар крем коллаген мен 
эластин өндірісін арттырады. Әжімдердің тереңдігі 
мен саны азаяды, бет пішіні айқындалады, тері 
жарқындығы мен серпімдігін қалыпқа келтіреді.
ИНТЕНСИВНО ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ
Крем с комбинацией пептидов увеличивает выработку колла-
гена и эластина. Глубина и количество морщин сокращаются, 
контур лица становится более четким, кожа вновь обретает 
сияние и упругость.

50 мл 6010 ₸

410091  
БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
КРИОЛИФТИНГТІ МАСКА
Ол лезде бет терісін 
жандандырады, шаршау іздерін 
кетіреді, ісінуді азайтады, әрі 
лифтинг әсерін береді.
КРИОЛИФТИНГОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Мгновенно пробуждает кожу лица, стира-
ет следы усталости, уменьшает отечность, 
оказывает лифтинг-эффект.

50 мл 2580 ₸

9090 ₸ 
6820 ₸

414456  

Experalta 
Platinum 
Beauty Set
ЛИФТИНГ ӘСЕРІ 
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ 
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ТАУАРДЫҢ САНЫ ШЕКТЕУЛІ 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

412679 
ТЕРІНІҢ ИІЛГІШТІГІН 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕТІН 
КРЕМ
Rhodo'Lîte™² бозқызғылт 
тастан жасалған минералды 
кешенді кремі өмірдің бүгінгі 
ырғағында қартаюдың 
алғашқы белгілерін жеңуге 
көмектеседі, терінің балғын, 
тыныққан көрінісін сақтайды.
КРЕМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
УПРУГОСТЬ КОЖИ
Крем с минеральным комплексом 
из розового камня Rhodo'Lîte™² 
помогает справиться с первыми 
признаками старения, сохраняет 
свежий, отдохнувший вид кожи 
лица в современном ритме жизни.

30 мл 7300 ₸  
  9120 ₸

412680 
БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
СЕРГІТЕТІН ФЛЮИД
Oli'Vîne™ жанартау 
тасынан жасалған 
минералды кешенді флюид 
жасушаларды қуаттайды, 
әрі стрестен қорғап, 
терінің тіршілік тонусын 
жақсартады.
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ФЛЮИД 
ДЛЯ ЛИЦА
Флюид с минеральным комплек-
сом из вулканического камня 
Oli'Vîne™ повышает жизненный 
тонус кожи, наполняя клетки 
энергией и защищая от стресса.

30 мл 7300 ₸  
  9120 ₸

413939 
КӨЗ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ ТЕРІНІ СЕРГІТЕТІН, 
ЕРІГІШ ГИДРОГЕЛЬДІ ПАТЧАЛАР
Көз айналасындағы теріге жедел күтім үшін 
сөзсіз болуы шарт! Сергіткіш патчалар ісікті тез 
кетіреді, теріні әлдендіріп, ылғалдандырады.
ОСВЕЖАЮЩИЕ ТАЮЩИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Абсолютный мастхэв для экспресс-ухода за кожей во-
круг глаз! Освежающие патчи быстро снимают отеки, 
тонизируют и увлажняют кожу.

60 дана / 60 шт. 10 220 ₸  
  12 770 ₸

410682 
КӨЗДІҢ АЙНАЛАСЫ ТЕРІСІНЕ АРНАЛҒАН 
ГИДРОГЕЛЬДІ ПАТЧАЛАР
Көздің айналасы терісіне қарқынды 
экспресс-күтім: лифтинг, қоректендіру, 
терінің реңкін тегістеу және серпімділікті 
арттыру.
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Интенсивный экспресс-уход за кожей вокруг глаз: 
лифтинг, питание, выравнивание тона кожи и повы-
шение упругости.

60 дана / 60 шт. 9620 ₸  
  12 020 ₸

25 °C ТЕМПЕРАТУРАДА 
БІР АЙ ІШІНДЕ ЖЕР 
БЕТІНДЕ ТОЛЫҚ 
ЫДЫРАЙДЫ 
ПОЛНОСТЬЮ РАЗЛАГАЮТСЯ 
В ЗЕМЛЕ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25 °С

ҚҰРАМЫНДА ЖАСАНДЫ 
ҚОЙЫЛТҚЫШТАР ЖОҚ 
НЕ СОДЕРЖАТ ИСКУССТВЕН-
НЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ

ҚҰРАМЫНДА ЖАНУАР-
ДЫҢ АҚУЫЗЫ ЖОҚ 
НЕ СОДЕРЖАТ БЕЛКОВ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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409280 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ САРЫСУ 
Жоғарғы молекулярлық 
гиалурон қышқылы әжімдерді 
анықтап, іштен итереді, бет түсін 
жақсартады.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА 
Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота распознает и выталкивает мор-
щины изнутри, улучшает цвет лица.

50 мл 7590 ₸  
  9490 ₸

8 сағатқа
дейін

Терінің жаңаруы

До 8 часов преображения кожи
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500519
ҚОРЕКТІК КОКТЕЙЛЬ
АЛМА ЖӘНЕ ДАРШЫН

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
ЯБЛОКО И КОРИЦА

25 г-нан 7 порция / 
7 порций по 25 г 
 4000 ₸

500531
ҚОРЕКТІК КОКТЕЙЛЬ
ВАНИЛЬДІ ЛУКУМА 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
ВАНИЛЬНАЯ ЛУКУМА

25 г-нан 7 порция / 
7 порций по 25 г 
 4000 ₸

500635
ҚОРЕКТІК КОКТЕЙЛЬ
ҚАРА БҮЛДІРГЕН 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
ЕЖЕВИКА

25 г-нан 7 порция / 
7 порций по 25 г 
 4200 ₸

Дұрыс коктейль — Yoo Go тамақтанудың 
табиғи алмастырушысы! Өзінің теңдестірілген 
құрамына орай, ол ағзаны өмірлік маңызды 
нутриенттармен қамтамасыз етіп, ұзақ уақытқа 
дейін тоқтық сезімін сылай отыра күніне 
толықтай екі тамақтанудың орнын оңай басады. 
Правильный коктейль — натуральный заменитель питания 
Yoo Go! Благодаря своему сбалансированному составу он 
легко заменяет один-два полноценных приема пищи в день, 
обеспечивая организм жизненно важными нутриентами и 
помогая сохранить ощущение сытости долгое время.

Қоректік  

коктейль сатып 

алғанда,  

фитнес-резеңке 

50% жеңілдікпен 
При покупке  

питательного коктейля  

фитнес-резинка  

со скидкой 50%

107327 
ФИТНЕС-РЕЗЕҢКЕ
Спорттық тренажер шынығу, 
созылу, үйдегі фитнес, йога, 
пилатес үшін өте ыңғайлы.
Шеңбелік ұзындығы: 600 мм  
Ені 50 мм  
Тығыздығы: 0,7  
Материал: 100% ақсөл
ФИТНЕС-РЕЗИНКА
Спортивный тренажер идеален для 
разминки, растяжки, домашнего 
фитнеса, йоги, пилатеса.
Длина по окружности: 600 мм 
Ширина: 50 мм 
Плотность: 0,7 мм 
Материал: 100% латекс

 570 ₸ 
  1135 ₸
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«Жаңар!» жиынтығы 
Набор «Обновляйся!»

Weight Control сусыны +  кез-келген скраб5230 ₸ 3920 ₸Напиток Weight Control +  любой скраб

500543
WEIGHT CONTROL
АЛМА-ЛИМОН

Сен тәбетіңді қадағалайсың, 
ол сені емес! Жасұнық 
қосылған дәмді сусын дұрыс 
көмірсулармен қанықтырады, 
әрі ішек жұмысын реттейді.
WEIGHT CONTROL
ЯБЛОКО-ЛИМОН

Ты контролируешь аппетит, а не он 
тебя! Вкусный напиток с клетчаткой 
насыщает правильными углевода-
ми и помогает регулировать работу 
кишечника.
5 г-нан 14 порция / 
14 порций по 5 г 2600 ₸

410016 
ОРМАН БҮЛДІРГЕНІ  
& КӨК ШАЙ
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ҚАНТТЫ СКРАБЫ

Піскен жидектердің ұсақталған 
тұқымдары бар қант скрабы 
теріге жұмсақтық мен керемет 
жайлылық сыйлайды.
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА  
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Сахарный скраб с измельченными 
косточками спелых ягод  подарит 
коже мягкость и непревзойденный 
комфорт.

100 мл 2630 ₸

410015 
КЕДР & АЛМА
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ҚАНТТЫ СКРАБЫ

Табиғи қант пен балқарағай 
жаңғағының ұсақталған 
қабығы қосылған нәзік скраб – 
теріңіздің керемет тегістігі мен 
барқыттай көрінісі үшін. 
КЕДР & ЯБЛОКО
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Нежный скраб с натуральным са-
харом и измельченной скорлупой 
кедровых орехов – для  восхити-
тельной гладкости и бархатистости 
вашей кожи. 

100 мл 2630 ₸
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500745 
4 FRIENDS МИНИ-БАТОНЧИКТЕР 
ЖИЫНТЫҒЫ
 • 2 х Beauty-батончик (жабайы жидек)
 • 2 х Antistress-батончик  

(карамель мен орман жаңғағы)
 • 2 х Detox-батончик (манго)
 • 2 х Banana Mama батончик (шие-банан)

НАБОР МИНИ-БАТОНЧИКОВ 4 FRIENDS
 • 2 х Beauty-батончик (лесные ягоды)
 • 2 х Antistress-батончик (карамель и фундук)
 • 2 х Detox-батончик (манго)
 • 2 х Батончик Banana Mama (вишня-банан)

8 дана / 8 шт. 1650 ₸ 
  2350 ₸

500666 
МИНИ-БАТОНЧИКТЕР ЖИЫНТЫҒЫ 
 • 2 х Detox-батончик (манго) 
 • 2 х Beauty-батончик (орман жидектері)
 • 2 х Calcium-батончик (кокос)
 • 2 х Beauty-батончик (ванильді лукума)

НАБОР МИНИ-БАТОНЧИКОВ
 • 2 х Detox-батончик (манго) 
 • 2 х Beauty-батончик (лесные ягоды)
 • 2 х Calcium-батончик (кокос)
 • 2 х Beauty-батончик (ванильная лукума)

8 дана / 8 шт. 1720 ₸ 
  2450 ₸

Кез-келген жиынтық —  30% жеңілдікпен Любой набор —  со скидкой 30%
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500568
BANANA MAMA
ШИЕ-БАНАН

BANANA MAMA
ВИШНЯ-БАНАН 

50 г 450 ₸

500543
WEIGHT CONTROL
АЛМА-ЛИМОН

WEIGHT CONTROL
ЯБЛОКО-ЛИМОН

5 г-нан 14 порция / 
14 порций по 5 г 2600 ₸

500590
TURBO TEA |  
ТАЗАРТҚЫШ ШАЙ
TURBO TEA |  
ОЧИЩАЮЩИЙ ЧАЙ 
30 фильтр-пакеттер / 
30 фильтр-пакетов 1100 ₸

КҮН НӘРІ МОЛ D ДӘРУМЕНІ БАР YOO GO 
БАТОНЧИГІ! 
САМЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ БАТОНЧИК YOO GO 
C ВИТАМИНОМ D!

ІСІНУГЕ ҚАРСЫ ЖЕДЕЛ КӨМЕК:
• ПІШТЕН
• КУРИЛ ШАЙЫ
• ЗІМБІР
БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ ПРОТИВ ОТЕКОВ:
• СЕННА
• КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ 
• ИМБИРЬ

• 3,5 Г ЖАСҰНЫҚ
• ШЫРЫНМЕН АРАЛАСТЫР
• СМУЗИГЕ ҚОС
• 3,5 Г КЛЕТЧАТКИ
• МИКСУЙ С СОКОМ
• ДОБАВЬ В СМУЗИ

4150 ₸ 2910 ₸
«Сымбаттылық» жиынтығы 
Набор «Стройность»
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500454
ТАБИҒИ ПРОТЕИНДІ СОРПА
ТОМАТ

Ақуыздың жоғары мөлшері бар 
теңгерімделген сорпа. Табиғи таза томат: 
тамақ талғайтындар, спортсмендер және 
тәтті коктейльден жалыққандар үшін
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ТОМАТ

Сбалансированный суп с высоким содержанием бел-
ка. Натуральный томат: для гурманов, спортсменов 
и тех, кому надоели сладкие коктейли.

25 г-нан 15 порция / 15 порций по 25 г 4710 ₸ 
  7250 ₸

500457
ТАБИҒИ ПРОТЕИНДІ СОРПА
АСҚАБАҚ

Күш салу кезінде бұлшықеттерді демеу 
үшін ағзаны протеиннің (изолят пен казеин) 
оңтайлы мөлшерімен қамтамасыз етеді.
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОТЕИНОВЫЙ СУП
ТЫКВА

Обеспечивает организм оптимальным количеством 
протеина (изолята и казеина) для поддержания 
мышц во время физических нагрузок.

25 г-нан 15 порция / 15 порций по 25 г 4710 ₸ 
  7250 ₸

ҚАЖЕТСІЗДЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ АЛЫНДЫ:
 • дәстүрлі консерванттар
 • жасанды хош иістендіргіштер мен 

бояғыштар
 • синтетикалық тағамдық талшықтар
 • қажетсіз қопсытқыштар мен крахмал

МЫ ИСКЛЮЧИЛИ ВСЕ ЛИШНЕЕ:
 • традиционные консерванты
 • искусственные ароматизаторы 

и красители
 • синтетические пищевые волокна
 • ненужные разрыхлители и крахмал

ТАБИҒИ ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ ҚОСЫЛДЫ:
 • VIOGERM® бидай өскіндерінің ұны — 

ақуыздың қосымша көзі
 • ашытқы сығындысы — жеңіл сорпа дәмін 

сездіретін табиғи қоспа
 • аскорбин қышқылы — табиғи 

антитотықтырғыш

ДОБАВИЛИ НАТУРАЛЬНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ:
 • муку зародышей пшеницы VIOGERM® — дополни-

тельный источник белка
 • дрожжевой экстракт — натуральную добавку, 

подчеркивающую мягкий вкус супа
 • аскорбиновую кислоту — природный антиокислитель
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Кез-келген протеин сатып алғанда, HARD PRO 35-тің алты батончигі 30% жеңілдікпен При покупке любого протеина  
шесть батончиков  HARD PRO 35  со скидкой 30%

500438
ПРОТЕИНДІ БАТОНЧИК 
HARD PRO 35
КАКАО

ПРОТЕИНОВЫЙ БАТОНЧИК 
HARD PRO 35
КАКАО

50 г 580 ₸

3480 ₸ 
2460 ₸

500298/500366
САРЫСУ ПРОТЕИНІ
ТАБИҒИ КАКАО

СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН 
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

500 г 9920 ₸
30 г-нан 15 порция / 15 порций по 30 г 9330 ₸

500270/500466 
ПРЕМИУМ-САНАТТАҒЫ 
МУЛЬТИКОМПОНЕНТТІ ПРОТЕИН
ТАБИҒИ КАКАО

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОТЕИН  
ПРЕМИУМ-КЛАССА
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО

500 г 5830 ₸
30 г-нан 15 порция / 15 порций по 30 г 6130 ₸

80% САРЫСУ ПРОТЕИНІ 
ЖӘНЕ BCAA БІР ҮЛЕСТЕ 
80% CЫВОРОТОЧНОГО 
ПРОТЕИНА И BCAA 
В ОДНОЙ ПОРЦИИ

 • WHEY ISOLATE
 • WHEY 

HYDROLYSATE
 • CASEIN
 • BCAA

 • 0% ҚАНТ/САХАРА
 • 24 Г АҚУЫЗ/БЕЛКА
 • 107 ККАЛ
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UNLIMITED 
POWER

№ 1 
жиынтық 
Набор № 1 

9870 ₸ 
7400 ₸

500277
АМИНҚЫШҚЫЛДАР КЕШЕНІ
Бұлшықет массасының белсенді 
өсуін, жылдам қалпына келуді 
және бұлшықет ұлпаларына 
қоректік заттарды тікелей 
жеткізуді қамтамасыз етеді. 
Катаболизм үрдісін баяулатады.
BCAA COMPLEX 2:1:1
КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ
Комплекс незаменимых аминокислот 
обеспечивает активный рост мышеч-
ной массы, быстрое восстановление и 
прямую доставку питательных веществ 
в мышечную ткань. Замедляет процес-
сы катаболизма.
BCAA COMPLEX 2:1:1

120 таблетка/таблеток 4910 ₸

500284
МЕГАДӘРУМЕНДЕР
Қуатты, барынша дәрумен мен 
минералдарға байытылған 
кешен жоғарғы физикалық күш 
салу кезінде өте тиімді.
МЕГАВИТАМИНЫ
Мощный, максимально полный вита-
минно-минеральный комплекс идеаль-
но подходит при высоких физических 
нагрузках.

120 таблетка/таблеток 4960 ₸

6 ТАБЛЕТКАДА 
4,8 Г BCAA 
4,8 Г BCAA  

В 6 ТАБЛЕТКАХ
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№ 2 
жиынтық 
Набор № 2 

13 440 ₸ 
10 080 ₸

500277
АМИНҚЫШҚЫЛДАР КЕШЕНІ
Алмастырылмайтын амин 
қышқылдарының кешені бұлшық 
ет массасының белсенді өсуін 
және жылдам қалпына келуін 
қамтамасыз етеді. 
КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ
Комплекс незаменимых аминокислот 
обеспечивает активный рост мышеч-
ной массы и быстрое восстановление.

120 таблетка/таблеток 4910 ₸

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Омега-3-тің ең көп шоғырлануы: 
қарқынды физикалық жүкте-
мелер кезінде организмге күшті 
қуат береді. Төрт капсулада ең 
маңызды омега-3 қышқылда-
рының ұсынылғын тәуліктік 
нормасының 107%-ы бар: теңіз 
балықтарының тазартылған 
майынан алынған эйкозапента-
еноидтық және докозагексае-
ноидтық. Төзімділікті арттыруға 
және жаттығудан кейін тез қа-
лыпқа келуге көмектеседі.
ОМЕГА-3 УЛЬТРА 
Максимальная концентрация омега-3: 
мощная поддержка организма во 
время интенсивных физических нагру-
зок. Четыре капсулы содержат 107% 
от рекомендуемой суточной нормы 
важнейших омега-3 кислот: эйкозапен-
таеновой и докозагексаеновой, полу-
ченных из очищенного жира морских 
рыб. Помогает повысить выносливость 
и быстрее восстанавливаться после 
тренировок.

120 капсула/капсул 8530 ₸

4 КАПСУЛАДА: 2144 МГ 
(ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІК 
НОРМАСЫНАН 107%) 

В 4 КАПСУЛАХ: 2144 МГ   
(107% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОЙ 

СУТОЧНОЙ НОРМЫ)
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Екі ББҚ 

«Глюкозамин және 

хондроитин»  

30% жеңілдікпен 
Две БАД  

«Глюкозамин и хондроитин»  

со скидкой 30%

500651
ГЛЮКОЗАМИН  ЖӘНЕ ХОНДРОИТИН
Глюкозамин мен хондроитиннің оңтайлы 
мөлшердегі тиімді үйлесімі бірқалыпты күш 
салу кезінде буындар мен дәнекер ұлпалар-
дың сенімді қорғанысын қамтамасыз етеді. 
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН 
Эффективное сочетание глюкозамина и хондроитина 
в оптимальных дозировках обеспечивает надежную 
защиту суставов и соединительной ткани при уме-
ренных нагрузках. 

60 капсула/капсул 3000 ₸

БЕЛСЕНДІ 
КӨКТЕМДЕ 
ҚОЗҒАЛЫС 
ЖЕҢІЛДІГІ! 
ЛЕГКОСТЬ В ДВИЖЕНИИ 
ДЛЯ АКТИВНОЙ ВЕСНЫ!
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500652
СҰЛУЛЫҚ ДӘРУМЕНДЕРІ
Q10 мен әйелдерге арналған фолий 
қышқылы бар дәрумендер кешені: 
шаш пен терінің сұлулығын сақтау, 
қартаюмен күрес және қуатпен 
қанықтыру.
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ 
Комплекс витаминов с Q10 и фолиевой кис-
лотой для женщин: поддержание красоты 
волос и кожи, защита от старения и насы-
щение энергией.

30 капсула/капсул 2020 ₸

500661
СОЛТҮСТІК ОМЕГА-3
Күнделікті рацион үшін маңызды омега-3 май 
қышқылдарының (ЭПҚ мен ДГҚ) қайнары. Жастықты, 
белсенділік пен сұлулықты сақтайды, дұрыс зат 
алмасуын қамтамасыз етеді, жүрек-тамыр жүйесін 
қорғайды және ақыл-ой белсенділігін арттырады.
СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3 
Источник незаменимых жирных кислот омега-3 (ЭПК и ДГК) для 
ежедневного рациона. Сохраняет молодость, активность и красо-
ту, поддерживает правильный обмен веществ, защищает сердеч-
но-сосудистую систему и стимулирует умственную деятельность.

60 капсула/капсул 2690 ₸

«Сұлулық 

дәрумендері» + 

«Солтүстік омега-3»

4710 ₸ 
3300 ₸

«Витамины красоты» +  

«Северная омега-3»
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Бір бағасына 
екі қол  
кремі! 

Два крема для рук  

по цене одного!

411168 
СҮТТІ СҰЛЫ & КҮРІШ МАЙЫ
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМ

МОЛОЧНЫЙ ОВЕС & РИСОВОЕ 
МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 1500 ₸

411169 
ЖЕБІР & ШАТЫРАШ
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМ

ТИМЬЯН & ШАЛФЕЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 1500 ₸

411170 
ТАҢҚУРАЙ & НАРҚАЙСАР
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМ

МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 1500 ₸
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SPA COLLECTION ҚОЛҒА 
АРНАЛҒАН НӘЗІК КРЕМДЕРІ:
 • тиімді ылғалдандырады
 • теріні жұмсартады және 

тыныштандырады
 • бірден сіңеді, жабысқақтық 

әсерін қалдырмайды
 • ғажайып хош иістермен 

баурайды
НЕЖНЫЕ КРЕМЫ ДЛЯ РУК 
SPA COLLECTION:
 • эффективно увлажняют
 • смягчают и успокаивают кожу
 • мгновенно впитываются, не 

оставляя ощущения липкости
 • покоряют восхитительными 

ароматами

412655
SPA COLLECTION ҚОЛҒА 
АРНАЛҒАН ЖИЫНТЫҒЫ
керемет нәзік хош иіс
СҮТТІ СҰЛЫ & КҮРІШ МАЙЫ
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМ

балғын, еліктірер хош иісі
ЖЕБІР & ШАТЫРАШ
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМ

ұшқындаған жидек-цитрус хош 
иісі
ТАҢҚУРАЙ & НАРҚАЙСАР
ҚОЛҒА АРНАЛҒАН КРЕМ

НАБОР ДЛЯ РУК SPA COLLECTION
невероятно нежный аромат
МОЛОЧНЫЙ ОВЕС & РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

свежий, терпкий аромат
ТИМЬЯН & ШАЛФЕЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК

искрящийся, ягодно-цитрусовый аромат
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК

15 мл-ден 3 қаптама / 
3 упаковки по 15 мл 2560 ₸ 
  3410 ₸

Жиынтықтың сыртқы түрі каталогта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін (сатылым орнында тауардың бар-жоғына байланысты). 
Внешний вид набора может отличаться от изображенного в каталоге (зависит от наличия продукта в месте продажи).
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410276 
ШАШТЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРЕТІН СУСАБЫН 
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
250 мл 1670 ₸  
  2230 ₸

404785 
ШАШТЫҢ ӨСУІНЕ 
АРНАЛҒАН МАСКА 
МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
150 мл 1940 ₸  
  2580 ₸

412269 
SPF 50 БЕТКЕ АРНАЛҒАН 
КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН 
КРЕМ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ ЛИЦА SPF 50
50 мл 2600 ₸  
  3720 ₸

412270 
SPF 30 ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН  
КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН 
СҮТІ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО  
ДЛЯ ТЕЛА SPF 30
100 мл 2600 ₸  
  3720 ₸

ТЕРІНІ ФОТОҚАРТАЮДАН, 
КҮЮДЕН ЖӘНЕ 
ЗАҚЫМДАНУДАН СЕНІМДІ 
ҚОРҒАЙДЫ. 
НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ 
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ, ОЖОГОВ 
И ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

22



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 ₸

ЕКІ ЕСЕ 
АРТЫҚ 
НӘЗІК 
В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ 
НЕЖНОСТИ

410021 
БАЛҚАРАҒАЙ & АЛМА
ДУШҚА АРНАЛҒАН 
ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ КРЕМ-ГЕЛЬ

КЕДР & ЯБЛОКО
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША

250 мл 2630 ₸

410018 
БАЛҚАРАҒАЙ & АЛМА
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН 
ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ СҮТ

КЕДР & ЯБЛОКО
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

250 мл 2630 ₸

Кез-келген  
екі өнім 25% жеңілдікпен Любые два продукта со скидкой 25%
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413467
ИНТИМДІК ГИГИЕНАҒА АРНАЛҒАН 
ФИТОСАБЫН
Нәзік сабын интимді түстағы сезімтал теріні 
ұқыптап тазартады әрі тыныштандырады, 
сенімді қорғаныс береді. Құрамындағы 
эфир майлары мен магнолия сығындысы 
антисептикалық әсер береді, табиғи 
микрофлораны қалпына келтіруге, әрі 
иммунитетті сақтауға көмектеседі.
ФИТОМЫЛО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Нежное мыло бережно очищает и успокаивает чув-
ствительную кожу интимной области, обеспечивает 
надежную защиту. Эфирные масла и экстракт магно-
лии в составе оказывают антисептическое действие, 
способствуют восстановлению естественной микро-
флоры и поддержанию местного иммунитета.

300 мл 1560 ₸  
  2230 ₸

ТАБИҒАТТЫҢ 
НӘЗІК 
ҚАМҚОРЛЫҒЫ 
НЕЖНАЯ ЗАБОТА 
ПРИРОДЫ 
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5310 ₸ 3720 ₸

БАЛАЛАРҒА ОМЕГА-3 
ҚЫШҚЫЛЫ НЕ ҮШІН 
ҚАЖЕТ?
 • дұрыс даму үшін
 • еске сақтау қабілетін 

мықтау үшін
 • көру қабілетін қорғау 

үшін
ЗАЧЕМ ДЕТЯМ ОМЕГА-3 
КИСЛОТЫ?
 • для правильного развития
 • для укрепления памяти
 • для защиты зрения

ӘРБІР ОМЕГА-
БАЛЫҚ — БҰЛ:
 • полиқаныққан тоңмай 

қышқылдарының аса 
таза концентраты

 • зығыр майы
 • А, Е және D 

дәрумендері
КАЖДАЯ ОМЕГА-РЫБКА — 
ЭТО:
 • сверхчистый  

концентрат полиненасы-
щенных жирных кислот

 • льняное масло
 • витамины А, Е и D

3+

500095 
ИММУНИТЕТТІ НЫҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН СИРОП
БЕЛСЕНДІ ҰШҚАЛАҚТАРҒА АРНАЛҒАН СІБІР ӨСІМДІКТЕР!

 • Итмұрын — иммунитет бойынша бастысы.
 • Жебіршөп — сенің қабынулардан қалқаның.
 • Түймедақ — еркін тыныс алуға және бактериядан қорғауға 

көмектеседі.
 • Таңқурай — жоғары температурадағы сенімді досың.
 • Жолжелкен — ең жақсы құтқарушы мен жараларды жазу 

бойынша чемпион.
СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
СИЛЬНЫЕ СИБИРСКИЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНЫХ НЕПОСЕД!

 • Шиповник — главный по иммунитету.
 • Чабрец — твой щит от воспалений.
 • Ромашка — поможет свободно дышать и защитит от бактерий.
 • Малина — надежный друг при высокой температуре.
 • Подорожник — лучший спасатель и чемпион по заживлению ранок.

150 мл 1980 ₸

500126 
АЛТЫН БАЛЫҚ 
ОМЕГА-3 ҚЫШҚЫЛДАР МЕН 
ДӘРУМЕНДЕР

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

75 г 3330 ₸

«Жарқын балалық шақ» жиынтығы 
Набор «Яркое детство»
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Екі CoreNRG 
иммунобустері — 

25% 
жеңілдікпен 

Два иммунобустера  CoreNRG— со скидкой  25%

500327 
CORENRG 
ӘМБЕБАП ИММУНОБУСТЕР

ENDEMIX™сібірлік адаптогендер мен CoreNRG 
өсімдік кешені бар майқарағай шырынының 
жасушалық концентраты негізіндегі табиғи 
иммунобустер Bioeffective™ by Prenolica® 
энергия қорын толықтырады және қуатты 
жинақтаушы әсерді қамтамасыз етеді.
CORENRG 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР

Природный иммунобустер с клеточным концентра-
том сока пихты Bioeffective™ by Prenolica™, комплек-
сом сибирских адаптогенов ENDEMIX™ и раститель-
ным комплексом CoreNRG восполняет запас энергии 
и обеспечивает мощный накопительный эффект.

30 мл 2890 ₸

СІБІР ЖЫЛУ 
БЕРЕДІ! 

СИБИРЬ СОГРЕВАЕТ!
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Екінші тіс пастасы  50% женілдікпен! Вторая зубная паста со скидкой 50%

411381 
ҚАРАЖИДЕК  
& АҒАШ КӨМІР
БИОАКТИВТІ ТІС ПАСТАСЫ

Ағаш көмір — таза, әрі 
аппақ эмальға жауапты, 
ал қаражидектер қызыл 
иекті қорғайды, әрі дәмімен 
қуантады. 
ЧЕРНИКА & ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
БИОАКТИВНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

Древесный уголь — ответствен-
ный за чистую и белоснежную 
эмаль, а черника бережет десны 
и радует вкусом. 

75 мл 1680 ₸

411380 
БҮЛДІРГЕН & ҚЫЗЫЛ САЗ
КЕШЕНДІ ТІС ПАСТАСЫ

Ауыз қуысын қорғауға 
шығады: дәмді бүлдірген, 
сергіткіш магнолия және — 
кенеттен! — тазартқыш 
қызыл балшық (сезімтал 
эмальға да жарамды). 
ЗЕМЛЯНИКА & КРАСНАЯ ГЛИНА
КОМПЛЕКСНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

На защиту полости рта выходят: 
вкусная земляника, освежающая 
магнолия и — внезапно! — очи-
щающая красная глина (подходит 
даже для чувствительной эмали). 

75 мл 1680 ₸

411379 
КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
СЕРГІТЕТІН ТІС ПАСТАСЫ 

Кинотто ащы апельсині мен 
тамаша магнолия қосылған 
экзотикалық лемонграсс 
сіздің деміңізді сергітеді, әрі 
тіс тасының түзілуіне жол 
бермейді.
КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВЕЖАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

Горький апельсин кинотто и экзо-
тический лемонграсс с прекрас-
ной магнолией мощно освежают 
дыхание и предотвращают обра-
зование зубного камня.

75 мл 1680 ₸

99,1%
ТАБИҒИ ШЫҒУ ТЕГІ 
ИНГРЕДИЕНТТЕР 
99,1% ИНГРЕДИЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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21 000 сатып  
алған кезде —  

кез-келген өнімге  

50% 
жеңілдік 

При покупке на 21 000 ₸ — 
любой продукт 
со скидкой 50%

409848  
ALTAI | АЛТАЙ
ДУШҚА АРНАЛҒАН ХОШ 
ИІСТІ ГЕЛЬ
гүлді, жемісті, ванильді
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША
цветочный, фруктовый, 
ванильный
230 мл 1645 ₸ 
  3290 ₸

409850 
OLKHON | ОЛЬХОН
ДУШҚА АРНАЛҒАН ХОШ 
ИІСТІ ГЕЛЬ
балғын, жасыл, цитрусты
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША
свежий, зеленый, 
цитрусовый
230 мл 1645 ₸ 
  3290 ₸

409851 
OLKHON | ОЛЬХОН
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ХОШ 
ИІСТІ СҮТІ
балғын, жасыл, цитрусты
ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
свежий, зеленый, 
цитрусовый
230 мл 1820 ₸ 
  3640 ₸

409849 
ALTAI | АЛТАЙ
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ХОШ 
ИІСТІ СҮТІ
гүлді, жемісті, ванильді
ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
цветочный, фруктовый, 
ванильный
230 мл 1820 ₸ 
  3640 ₸

409846  
TAIGA | ТАЙГА
ДУШҚА АРНАЛҒАН ХОШ 
ИІСТІ ГЕЛЬ
ағаш
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША
древесный
230 мл 1645 ₸ 
  3290 ₸

409847 
TAIGA | ТАЙГА
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ХОШ 
ИІСТІ СҮТІ
ағаш
ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
древесный
230 мл 1820 ₸ 
  3640 ₸
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500450
ВИТАГЕРМАНИЙ
ҚУАТ ӨЗГЕРТКІШ ЖАСУША 
ГЕРОПРОТЕКТОРЫ

ВИТАГЕРМАНИЙ
ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ 
КЛЕТОЧНЫЙ ГЕРОПРОТЕКТОР

30 капсула/капсул 4855 ₸ 
  9710 ₸

500536
BAIKAL TEA COLLECTION
Классикалық купаждар бір 
жиынтықта:
 • Тазару және дренаж
 • Жеңіл тыныс
 • Табиғи антистресс
 • Әйел үйлесімі

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

40 фильтр-пакеттер / 
40 фильтр-пакетов 950 ₸ 
  1900 ₸
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500020
НОВОМИН
ДӘРУМЕНДІ КЕШЕН (А, С, Е ДӘРУМЕНДЕРІМЕН)

Биологиялық белсенді жиындық үш 
өмірлік маңызды дәруменнен тұрады – 
Ағзаны еркін радикалдардың зиянды 
әсерінен қорғайтын А, Е және С, ағзның сау 
тіндеріндегі зат алмасу үрдісін қалыпқа 
келтіреді. Антиоксиданттардың әмбебап 
қорғау белсенділігі суық тиюден бастап 
созылмалы дегенеративтік процестерге 
дейінгі алуан түрлі сырқаттан қорғауды 
қамтамасыз етеді.  С витаминінің жоғары 
құрамы иммундық жүйенің белсенділігін 
ынталандырады, бұл қабыну үдерістерін 
жоюға ықпал етеді, суықта және 
респираторлық инфекцияларда өзін-өзі 
сезінуді жеңілдетеді.
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс содержит три 
жизненно важных витамина: А, Е и С, которые обе-
спечивают защиту организма от разрушительного 
воздействия свободных радикалов, нормализуют 
обменные процессы в здоровых тканях организма. 
Универсальная активность витаминов-антиокси-
дантов обеспечивает защиту от широкого круга 
заболеваний, начиная от простуды и заканчивая 
хроническими дегенеративными процессами. Высо-
кое содержание витамина С стимулирует активность 
иммунной системы, что способствует снятию воспа-
лительных процессов, облегчает самочувствие при 
простуде и респираторных инфекциях.

120 капсула/капсул 3010 ₸ 
  3760 ₸

SIBERIANWELLNESS.COM

ОНЛАЙН САТЫП АЛУ: 
КУПИТЬ ОНЛАЙН:

СІЗДІҢ КЕҢЕСШІҢІЗ: 
ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:  

Каталогта берілген атрибутиканың саны шектеулі.  
Тауарды Компанияның Қызмет көрсету Орталықтарынан сұраңыз немесе  
www.siberianwellness.com сайтынан тапсырыс беріңіз. 
Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено.  
Спрашивайте товары в Центрах обслуживания Компании или заказывайте  
на сайте www.siberianwellness.com.


