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SĀCIET JAUNU, 
LABĀKU DZĪVI!
PIEPILDIES AR DABĪGO PRODUKTU SPĒKU 
JAUNAI KVALITATĪVAI DZĪVEI

Ar šo ideju pirms 20 gadiem sākās Siberian Wellness 
vēsture. Šodien vairāk nekā 250 uztura bagātinātāju 
un skaistumkopšanas produktu veidu izplata mūsu 
Pārstāvniecības 25 valstīs visā pasaulē. Sibīrija – 
unikāla zeme! Vairāk nekā 70% no šīs milzīgās 
teritorijas, kas pārsniedz Ķīnas vai ASV platību, 
vēl nav skārusi civilizācija!

Šāda daudzuma neskartu mežu, kalnu un stepju 
vairs nav nekur pasaulē! Skarbs klimats pasargāja 
šo zemi no rūpniecības attīstības un saglabāja mums 
savvaļas dabas pēdējo bastionu.

Te aug unikāli pēc savas tīrības un spēka augi, un tas 
dabas spēks, kas palīdz viņiem izdzīvot šajā skarbajā 
klimatā, kļūst par neatņemamu Siberian Wellness 
produktu daļu.

MŪSU MĒRĶIS – UZLABOT JŪSU DZĪVI 
UN JŪSU ĢIMENES DZĪVI, VIENLAIKUS 
SAGLABĀJOT DABISKO SIBĪRIJAS 
SKAISTUMU, VIENĀ NO PĒDĒJIEM 
NESKARTIEM PLANĒTAS REĢIONIEM.

LAIPNI LŪGTI SIBERIAN WELLNESS 
PASAULĒ!
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DABAS 
AIZSARDZĪBA – 
PIRMAJĀ VIETĀ
DABAS AIZSARDZĪBA – MŪSU FILOZOFIJAS 
STŪRAKMENS. LABKLĀJĪBAS NOSLĒPUMS IR 
HARMONIJĀ AR DABU, TĀPĒC MŪSU RŪPES 
PAR VIŅU IR DABISKAS.

Mūsu ražotnē uzstādītas mūsdienīgas gaisa un ūdens 
attīrīšanas iekārtas.

Mēs cenšamies izmantot tikai bioloģiski noārdāmos 
materiālus ražošanā un mūsu produktu iepakojumā.

Mūsu produkcijas ražošanā mēs neizmantojam 
sintētiskās pildvielas vai tehnoloģiskās piedevas (tādas kā 
aerosils, magnija stearāts, kalcija stearāts u.c.).

Mēs neizmantojam cilvēkam un dabai potenciāli kaitīgas 
kosmētikas sastāvdaļas, tādas kā sulfātus, ftalātus, 
parabēnus, minerāleļļas, sintētiskos aromatizatorus un 
krāsvielas.

MĒS TICAM DABISKUMAM!
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AIZ ZINĀTNES 
STĀV ZINĀTNE
Mūsu produkti tiek ražoti no vietējiem Sibīrijas 
augiem un receptūras ir izstrādātas mūsu pašu 
Pētniecības un inovāciju centrā.

Sadarbībā ar vadošajiem pasaules zinātniski 
pētnieciskiem institūtiem, Siberian Wellness 
veic dažādus klīniskos pētījumos uztura 
bagātinātājiem un citiem produktiem.

Mēs lepojamies ar mūsu pašu ražošanas bāzi, 
kas atbilst starptautiskajiem GMP, ISO 9001 un 
HACCP standartiem.  
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PĒTNIECĪBA 
LABĀKAI 
RĪTDIENAI
SIBERIAN WELLNESS MĒRĶTIECĪGI 
ATTĪSTĪTA TRĪS PERSPEKTĪVAS 
PĒTNIECĪBAS JOMAS:

 
ENDOEKOLOĢIJA
Zinātne par organisma iekšējās tīrības uzturēšanu.

ADAPTOLOĢIJA
Zinātne par organisma enerģētisko sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanu.

HRONOBIOLOĢIJA
Zinātne par bioloģisko ritmu vadīšanu.
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LABDARĪBA 
SĀKAS  
MĀJĀS
Mums ir svarīgi, kas paliks pēc mums. Mēs nevaram 
mierīgi skatīties kā tiek iznīcināti meži, piesārņotas 
upes, apdraudēti augi un dzīvnieki. Kompānijas 
labdarības projekta "Pasaule apkārt tev" mērķis 
ir aktīvi piedalīties vides aizsardzības aktivitātēs 
valstīs, kurās Kompānija darbojas.
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RENAISSANCE TRIPLE SET 
Trīskārša vielmaiņas atbalsta sistēma   
Trīskārša vielmaiņas atbalsta sistēma – trīs formulas, kas satur vitamīnus, 
minerālvielas un vērtīgus ekstraktus, kas iegūti no Sibīrijas savvaļas augiem.
Produkta PRIEKŠROCĪBAS:
– 35 gadi zinātnisko pētījumu
– 10 gadi praktiskā pielietojuma
– aktīvo komponentu nepieciešamais daudzums

500032

49,43 €
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 TĪRĪBA

FORMULA 1
60 kapsulas

Sastāvs (Formula 1): fenheļa 
ekstrakts (Foeniculum vulgare var. 
dulce), ceļmallapas ekstrakts (Plant-
ago lanceolata), kumelītes ekstrakts 
(Matricaria recutita), diždadža saknes 
ekstrakts (Arctium lappa L.), tīruma 
kosas ekstrakts (Equisetum arvense), 
ehinācejas ekstrakts (Echinacea 
purpurea), alvejas ekstrakts (Aloe 
Vera).  

FORMULA 2
60 kapsulas

Sastāvs (Formula 2): ūdenskreses 
ekstrakts (Nasturtium officinale), 
Sibīrijas ķiploka ekstrakts (Allium 
ursinum L.), asinszāles ekstrakts 
(Hypericum perforatum), salvijas ek-
strakts (Salvia officinalis), savvaļas 
mārrutku ekstrakts (armoracia), 
Baikāla ķiverenes ekstrakts (Scutel-
laria baicalensis).   

FORMULA 3
60 kapsulas

Sastāvs (Formula 3): vīnogu sēklu 
ekstrakts (Vitis viniferag), dzērveņu 
augļu ekstrakts (Oxycoccus Vacci-
nium subgen.), salvijas ekstrakts 
(Salvia officinalis), timiāna ekstrakts 
(Thymus vulgaris L.), oregano ekst-
rakts (raudene), askorbīnskābe, zaļās 
tējas ekstrakts (Thea chinensis L.), 
dl-alfa-tokoferols, likopēns, melleņu 
ekstrakts (Vaccinium myrtillus), 
rutīns, beta-karotīns, Vidusjūras 
priežu ekstrakts (Pinus pīnija), cinka 
citrāts (cinks), tiamīna hidrohlorīds 
(vitamīns B1), riboflavīns (B2 vi-
tamīns), piridoksīna hidrohlorīds (B6), 
mangāna sulfāts (mangāns), retinols, 
vara sulfāts (Cu), kālija jodīds (jods), 
nātrija selenīts (selēns), hroma 
picolinate (hroma), maltodekstrīns.
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TĪRĪBAS AVOTI
Trīskārša vielmaiņas atbalsta bāzes sistēma
Trīskārša vielmaiņas atbalsta sistēma – trīs formulas, kas satur vitamīnus, 
minerālvielas un vērtīgus ekstraktus, kas iegūti no Sibīrijas savvaļas augiem.
Produkta PRIEKŠROCĪBAS:
– 35 gadi zinātnisko pētījumu
– 10 gadi praktiskā pielietojuma
– aktīvo komponentu nepieciešamais daudzums
400753

31,04 €
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FORMULA 1
60 kapsulas

Sastāvs (Formula 1): sosīras sakņu 
ekstrakts, sennas lapas, maura sūre-
nes laksti, purva vārnkājas laksti, 
sarkanā sakne, pļavas āboliņa ziedi, 
tīruma kosas laksti, brūkleņu lapas, 
kailās lakricas sakne, lielā diždadža 
sakne, asinszāles laksti, daudzd-
zīslu buplieres laksti, upeņu lapas, 
dzeltenās salmenes jeb kaķpēdiņas 
ziedi, ārstniecības brūnvālītes sakne, 
liepziedi, meiteņu zeltpīpenes ziedi.

FORMULA 2
60 kapsulas

Sastāvs (Formula 2): brokoļu ekst-
rakts, īstā mārdadža augļi, ārstniecības 
pienenes saknes, zaļās tējas lapas, 
krūmu čužas dzinumu ekstrakts, Sibīri-
jas baltegles skujas, pakalnu sālszāles 
lakstu ekstrakts, pētersīļu lapas.

FORMULA 3
60 kapsulas

Sastāvs (Formula 3): vitamīns E, 
vitamīns C, vitamīns A, selēns, cinks,, 
mangāns, varš, vīnogu kauliņu 
ekstrakts, melleņu dzinumu ekstrakts, 
aveņu lapu ekstrakts, persiku koka 
lapas, citrona miziņa, mazā mārsila 
laksti, kliņģerītes ziedi, mežrozītes 
augļi.

 TĪRĪBA
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TRIGELM® 
PRETPARAZĪTU AIZSARDZĪBA
Trīsfāžu augu komplekss zarnu trakta darbības normalizēšanai un tā 
mikrofloras uzturēšanai.
Fāze I sagatavo zarnu traktu un žultsceļus attīrīšanai, un Fāzes II 
sastāvdaļas veicina aktīvu attīrīšanas darbību. Galvenais Fāzes III mērķis – 
nodrošināt zarnu trakta mikrofloras atjaunošanu.
500116

29,89 €
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TĪRĪBAS AVOTI
FĀZE I
30 kapsulas
Zarnu trakta un žultsceļu 
funkciju normalizēšana. 
Galvenais uzdevums šā 
sarežģītā augu kompleksa ir 
sagatavot zarnu traktu un 
žultsceļus aktīvai attīrīšanai.  

Sastāvs: sennas ekstrakts, maura sūre-
nes laksti, sarkanā sakne, ehinacejas 
lakstu ekstrakts, pļavas āboliņa ziedi, 
asinszāles laksti, tīruma kosas laksti, 
brūkleņu lapas, kailās lakricas sakne, 
lielā diždadža sakne, daudzdzīslu bu-
pleires laksti, ārstniecības brūnvālītes 
sakne, liepziedi, meiteņu zeltpīpenes 
ziedi, dzeltenās salmenes ziedi, melno 
jāņogu (upeņu) lapas, purva vārnkājas 
laksti, sosīras sakņu ekstrakts.

FITOPAR
FĀZE II 
60 kapsulas
Attīroša iedarbība.
Otrās fāzes galvenais 
uzdevums ir aktīva attīrīšana.

Sastāvs: artišoka lapu sausais 
ekstrakts, greipfrūtu sēklu ekstrakts, 
meiteņu zeltpīpenes ziedi.

ENTEROVIT
FĀZE III
200 g
Atjaunošana un sekundārā 
profilakse. Trešās fāzes 
galvenais mērķis – nodrošināt 
zarnu trakta mikrofloras 
atjaunošanu pēc aktīvas 
attīrīšanas.

Sastāvs: dabīgs medus, piparmētru 
lapu ekstrakts, ārstniecības kumelīšu 
ziedu ekstrakts, dzeltenās salmenes 
ziedu ekstrakts.

DETOKSIKĀCIJA  
UN ATTĪRĪŠANA
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Uztura bagātinātājs ar pektīnu 
un augu ekstraktiem
Augu produkts ar pektīnu 
satur lielu daudzumu šķīstošo 
šķiedrvielu – svarīgus elementus 
normālai gremošanas sistēmas 
funkcionēšanai. Pektīni – viens 
no šķiedrvielu veidiem, kas palīdz 
uzturēt normālu holesterīna 
līmeni asinīs. Produkta sastāvs 
papildus bagātināts ar fenheļa augu 
ekstraktu, vērtīgo diždadža sakni 
un olīvas lapām. 

Sastāvs: pektīns, guāras sveķi, tominam-
būra pulveris (Heliantus tuberosus), fenheļa 
ekstrakts (Foeniculm vulgare var. dulce), 
diždadža saknes ekstrakts (Arctium lappa), 
sausais olīvu lapu ekstrakts (Olea euro-
paea), velna naga ekstrakts (Harpagophy-
tum procumbens), Baikāla ķiverenes laksti 
(Scutellaria baikalensis), eleuterokoka 
ekstrakts (Eleutherocóccus senticósus), 
mežrozīšu ekstrakts (Rosa majalis Herrm.), 
kosas ekstrakts (Equisetum arvense), 
ehinācijas ekstrakts (Echinacea purpurea), 
aloe vera ekstrakts (Aloe vera).

90 g
500030  16,09 €
VAR IEGĀDĀTIES EIROPAS 
INTERNETA VEIKALĀ 

LYMPHOSAN N SUPPORT
Uztura bagātinātājs 
ar šķiedrvielām un 
augu ekstraktiem
Augu produkts ar  
pektīnu – diētisko šķiedrvielu 
avotu un lielisku augu 
sorbentu. Dzērveņu un kosas 
ekstrakti bagātina uzturu 
ar organiskām skābēm un 
tanīniem. Pektīns palīdz 
normalizēt holesterīna līmeni 
asinīs.

Sastāvs: pektīns, guāra sveķi, dzērveņu 
ekstrakts (Oxycoccus palustris), 
topinambūra pulveris (Helianthus 
tuberosus), tīruma kosas ekstrakts 
(Equisetum Arvense). 

90 g 
500029 16,09 €

LYMPHOSAN L VITALITY
Uztura bagātinātājs 
ar šķiedrvielām un 
augu ekstraktiem
Augu produkts ar pektīnu 
satur lielu daudzumu 
pārtikas šķiedrvielu – 
svarīgus elementus normālai 
gremošanas sistēmas 
funkcionēšanai. Pektīni – 
viens no šķiedrvielu veidiem, 
kas palīdz uzturēt normālu 
holesterīna līmeni asinīs. 
Produkts satur populāru 
visā pasaulē mārdadža 
augļu ekstraktu,  vērtīgus 
piparmētru, kumelīšu, 
timiāna, asinszāles un alvejas 
ekstraktus.

Sastāvs: pektīns, guāra sveķi, 
piparmētru ekstrakts (Mentha piperita 
L.), topinambūra pulveris (Helianthus 
tuberosus), kumelīšu ziedu ekstrakts 
(Chamomilla recutita L.), timiāna eks-
trakts (Thymus vulgaris), dadža augļi 
(Silybum marianum (L. ) Gaertn.), asins-
zāles ekstrakts (Hypericum perforatum 
L.), alvejas ekstrakts (Aloe Vera).

90 g
500042  16,09 €

LYMPHOSAN

16



LYMPHOSAN J COMFORT
Uztura bagātinātājs ar 
kolagēna hidrolizātu, 
šķiedrvielām un 
augu ekstraktiem
Produkts satur augu  
sorbentu pektīnu – pārtikas  
šķiedrvielas avotu – un  
kolagēna hidrolizātu.  
Kolagēns – strukturālā  
olbaltumviela, kas 
galvenokārt atrodas 
saistaudos un skrimšļaudos. 
Produktā tas ir hidrolizāta 
formā, kas viegli uzsūcas 
organismā. Vērtīgs mežrozīšu 
ekstrakts sastāvā satur 
dabīgu C vitamīnu, kas 
veicina kolagēna veidošanos, 
kas nepieciešams normālai 
skrimšļu funkcijai.

Sastāvs: kolagēna hidrolizāts (liellopu), 
pektīns, guāra sveķi, mežrozīšu augļu 
ekstrakts (Rosa majalis Herrm.), vītola 
mizas ekstrakts (Salix alba).

90 g 
500019 18,39 €

LYMPHOSAN C BALANCE
Uztura bagātinātājs 
ar šķiedrvielām un 
augu ekstraktiem
Produkts satur vairākus 
veidus šķīstošo pārtikas 
šķiedrvielu augu sorbentu 
veidā. Tā sastāvā ir iekļautas 
populārie visā pasaulē zaļās 
tējas un vilkābeles augļu 
ekstrakti.

Sastāvs: citrusaugļu šķiedrvielas, 
topinambūra pulveris (Helianthus 
tuberosus), ceļtekas sēklu apvalka 
pulveris (Psyllium Plantago major L), 
guāra sveķi, ksantāna sveķi, zaļās 
tējas ekstrakts (Camellia sinensis), 
vilkābeles ekstrakts (Crataegus 
laevigata).

90 g 
500043 13,79 €

LYMPHOSAN F BEAUTY
Uztura bagātinātājs 
ar pektīnu un augu 
ekstraktiem sievietēm
Komplekss sievietēm satur 
augu sorbenta pektīnu, kas 
ir diētiskās pārtikas šķiedru 
avots. Produkta sastāvā  
iekļauti populārie augu  
ekstrakti: avotkreses, alvejas,  
piparmētras lapu, pļavas  
āboliņu ziedu no Altaja kalnu  
pakājes vīnogu kauliņu  
ekstraktu plaši izmanto  
kosmētikas nozarē, bet sojas 
pupiņas satur svarīgas  
sieviešu organismam vielas - 
 fitoestrogēnus. 

Sastāvs: pektīns, guāra sveķi, 
avotkreses ekstrakts (Nasturtium 
officinale), topinambūra sakņu 
pulveris (Helianthus tuberosus), 
piparmētru lapu ekstrakts (Mentha 
piperita L.), vīnogu kauliņu ekstrakts 
(Vitis viniferag), pļavas āboliņa ziedu 
ekstrakts (Trifolium pratense), sojas 
augļu ekstrakts (Glycine max), alvejas 
želejas extrakts (Aloe Vera).

90 g
500044  13,79 €
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SAGAAN CHARAASGAJ  
Baltā bezdelīga
Fitotēja „Sagaan charaasgaj”, 
kas tulkojumā no burjatu 
valodas nozīmē „baltā 
bezdelīga” ir paredzēta 
sieviešu organisma 
stiprināšanai Kā vēsta Burjatu 
leģenda, ja sieviete redzēs 
baltu bezdelīgu, viņa mūžīgi 
paliks jauna. 

Sastāvs: sirds māteres laksti, sējas 
lucernas laksti, ārstniecības melisas 
laksti, piparmētras lapas, ārst-
niecības salvijas lapas, divšķautņu 
asinszāles laksti, parastās raudenes 
laksti, sarkanā āboliņa laksti.

30 paciņas
500023  6,33 €

AMINAJ EM 
Dzīvības zāle
Augu tēja Aminaj Em tika 
izstrādāta, balstoties uz 
tradicionālam Burjatijas 
receptēm, kur asinszāle 
apvienota ar mežrozīšu 
augļiem un pienenes saknēm.
Tulkojumā no Burjatu valodas 
produkta nosaukuma nozīmē 
ir “dzīvības zāle”  – tieši tā 
burjati sauc asinszāli.

Sastāvs: asinszāle, kukurūzas drīks-
nas, mežrozītes augļi, maura sūrenes 
laksti, kumelītes ziedi, dzeltenās 
salmenes ziedi, piparmētras lapas, 
ārstniecības pienenes sakne, parastā 
biškrēsliņa ziedi.

30 paciņas 
500021  6,21 €

UYAN NOMO  
Elastīgais loks
Fitotējas  „Ujan nomo“ 
recepte, īpaši tika izstrādāta, 
lai saglabātu locītavu funkciju 
darbību, aktīvu kustību un 
elastību, par to liecina arī tās 
nosaukums, kurš tulkojumā 
no burjatu valodas ir 
„elastīgais loks”.

Sastāvs: melno jāņogu jeb upeņu 
lapas, parastās vīgriezes laksti, 
mežrozītes paaugļi, purva vārnkāja, 
kailās lakricas sakne, tīruma kosas 
laksti, brūkleņu lapas. 

30 paciņas 
500025 6,33 €
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UGUNSPUĶE UN 
VĪGRIEZE
Īsta taigas garša un aromāts 
bez kofeīna un mākslīgām 
piedevām: detoksikācija 
pārlieka uzbudinājuma vietā!

Sastāvs: fermentētas šaurlapu 
ugunspuķes lapas, vīgrieze, 
asinszāle, raudene, mārsils, upeņu 
lapas, avenes.

20 paciņas
500202  3,63 €

KURIL SAJ
Kuriļu tēja (krūma čuža)
Kuriļu tēju vai krūma čužu 
(pazīstama Sibīrijā kā retējs) 
bieži lietoja krievu jūrnieki 
ierastās tējas vietā, jo tai ir 
patīkama garša un aromāts.
Ar laiku izrādījās, ka šī tēja 
palīdz normalizēt gremošanu. 

Sastāvs: krūma čužas lapas, ārst-
niecības kumelītes ziedi, mežrozītes 
augļi, lielā ceļteka, daudzdzīslu 
bupleires laksti.

30 paciņas 
500022 6,21 €

SEBER NUUR  
Tīrais ezers
Tulkojumā no burjatu valodas 
„seber nuur” nozīmē „tīrais 
ezers”. 
Baikāla piekrastes tautām 
tīrība vienmēr bija saistīta 
ar veselību, tādēļ burjatu 
medicīna pastiprinātu 
uzmanību pievērsa organisma 
iekšējai attīrīšanai.

Sastāvs: sennas lapas, lielās nātres 
lapas, lielā diždadža sakne, melnās 
upenes lapas, kumelītes ziedi, krūma 
čužas lapas, pļavas āboliņa lapas, 
kardamona augļi.

30 paciņas
500024  6,33 €

SHEDITE NOIR  
Burvīgais sapnis
Burjatu vārdi “šedite noir” 
tulkojas kā “burvīgais sapnis”. 
Spēcīgu, klusu un atjaunojošu 
miegu, nodrošinās fitotēja 
“šedite noir”. 

Sastāvs: ārstniecības baldriāna sak-
nes un sakneņi, sirds māteres laksti, 
parastās raudenes laksti, kumelītes 
ziedi, divšķautņu asinszāles laksti, 
piparmētras lapas, ārstnieciskās 
melisas laksti.

30 paciņas
500028  6,67 €

OĻHONA TĪRĀS ZĀLES
Fitotēju kolekcija ar Sibīrijas augiem
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KURIĻU TĒJA (KRŪMA ČUŽA)
Pentaphylloides fruticosa
Šo slaveno augu atklāja jūrnieki Kuriļu salās – viņi pagatavoja 
to, parastās tējas vietā. Tomēr Baikālā šis augs jau sen tika 
izmantots kā attīrīšanas līdzeklis. Leģenda vēsta, ka uzzināt 
par tās derīgās īpašības cilvēkiem ir palīdzējuši suņi: slimi 
dzīvnieki meklēja šo augu, jo tas viņiem sniedza atvieglojumu. 
Līdz šim brīdim vietējie iedzīvotāji izmanto Kuriļu tēju pret 
gremošanas problēmām. 

PURVA VĀRNKĀJA
Comarum palustre
Ik rudeni, pēc pirmā sala Sibīrijas sievietes devās uz purvu 
lasīt dzērvenes, lai nodrošinātu savs ģimenes ar vitamīniem 
ziemā. Stāvot ledainajā ūdenī, viņas bieži vien ieguva 
smagas locītavu slimības.
Senais līdzeklis pret šo slimību, ko joprojām izmanto arī 
šodien, ir pieticīgs purva augs, pazīstams kā Altaja vārnkāja.

BRŪKLENE
Vaccinium vitis-idaea
Šis nelielais krūms ar ogām no rozā līdz purpura krāsa saglabā 
savas cietas lakotas lapas visas Sibīrijas ziemas garumā. 
Pārklāti ar biezu sniega kārtu, tie var izturēt temperatūru līdz 
-50 ° C (-58 ° F) vai pat zemāku.

SIBĪRIJAS BUPLEIRE
Bupleurum sibiricum
Burjati sauc šo zāli par zaķa ausi – jo lapas līdzinās pēc 
formas zaķa ausīm. Bupleire ir viena no visvairāk iecienītiem 
augiem kā ķīniešu, tā arī Burjatu un Tibetas medicīnā. Tomēr 
Ķīnā populāras ir tikai auga saknes, bet Burjati galvenokārt 
izmantoto augšējo auga daļu, kas satur daudzas aktīvās 
sastāvdaļas, īpaši noderīgas gremošanas sistēmas darbības 
normalizēšanai.

KOSA
Equisetum arvense
Tās sastāvā ir līdz 10% dabīgā silīcija, kas ir iesaistīts veidojot 
iekšējo auga skeletu. Tieši skelets un cauruļveida kāts padara 
kosu vienu no visizturīgāko no zāļu augiem.

ĀRSTNIECĪBAS BRŪNVĀLĪTE
Sanguisorba officinalis
Šis augstais augs ar sarkaniem konusiem izskatās uz zaļām 
Sibīrijas pļavām kā eksotiska rota. Neparastas spilgtas 
krāsas dēļ vietējie iedzīvotāji dēvē to par "dzerošo asinis".

SIBĪRIJAS AUGU PASAULE
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SIBĪRIJAS RAUDENE 
Origanum vulgare
Raudene, jeb oregano, ir ļoti populāra starp Eiropas un ASV 
iedzīvotājiem, kas atšķirībā no Sibīrijas iedzīvotājiem, to 
bieži izmanto kā garšvielu. Tāpat no oregano un timiāna 
gatavo neparasti aromātisko dzērienu, ko var dzert parastās 
tējas vietā. Galvenā Sibīrijas raudenes priekšrocība ir augsts 
antioksidantu aktivitātes līmenis – šajā ziņā tā ir pārāka par 
visām esošām šā ārstniecības auga sugām.

BAIKĀLA ĶIVERENE
Scutellaria baicalensis
Baikāla ķiverene – viens no nedaudzajiem piemēriem 
vispasaules auga popularitātes, kas tradicionāli aug Baikālā. 
Šo augu jau sen izmanto ķīniešu medicīnā, bet pateicoties tā 
apbrīnojamām dažādām ārstnieciskām īpašībām, to novērtējuši 
arī Rietumu ārsti.

SIBĪRIJAS SARKANĀ SAKNE
Hedysarum sibiricum
Sarkanā sakne – kalnu augs, kas tradicionāli aug Dienvidu 
Sibīrijā. Sibīrijas mednieki izmantoja to, lai saglabātu fizisko 
izturību garo un nogurdinošu medību ekspedīciju laikā..

PARASTAIS BIŠKRĒSLIŅŠ
Tanacetum vulgare
Iedomājieties skaistu un modernu juvelierizstrādājumu – 
mākslinieciski izgravētu zelta pusložu ķekars, ko rotā spilgti 
smaragdi. Tas ir zelta biškrēsliņš, viens no skaistākajiem 
ārstniecības augiem pasaulē! Sibīrijā biškrēsliņš jau sen ir 
pazīstams ar savu spēju aizsargāt aknas no dažādām slodzēm.

SIBĪRIJAS ROZE  
(SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE)
Rosa davurica
Mežrozīte ir labi pazīstama visā pasaulē, bet ne visi zina, ka 
ir daudz šī auga sugas. Sibīrijas mežrozīti, vai Sibīrijas rozi, 
var atšķirt pēc neparastām, gandrīz melniem zariem un tumši 
sarkaniem augļiem, kas rada skaista kontrasta efektu.

SIBĪRIJAS MĀRSILS
Thymus serpyllum
Atšķirībā no parastā mārsila, kas aug ļoti blīvi un sasniedz 
gandrīz divu pēdu augstumu, Sibīrijas mārsils aug uz klintīm 
un tādēļ ir zems, ar mazāku lapu daudzumu, bet ar daudz 
ziediem, kas ir nepieciešami, lai piesaistītu kukaiņus, tik retus 
aukstos Sibīrijas kalnos.

Sibīrijas augi, sēnes, garšaugi un ogas, ko mēs 
izmantojam mūsu produktos
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SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III sastāv no diviem kapsulu veidiem: lietošanai no rīta un 
vakarā. Selēns veicina normālu imūnsistēmas funkcionēšanu un palīdz 
aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. Produkts ir bagātināts ar auzu 
klijām, kas bagātas ar beta-glikānu.

Sastāvs (Rīta formula): ar  beta-glikānu bagātināti auzu milti,  hidrok-
sipropilmetilceluloze (kapsula),  alfa-liponskābe.
Sastāvs (Vakara formula): ar beta-glikānu  bagātināti auzu milti,  hidroksipro-
pilmetilceluloze (kapsula),  ar  selēnu bagātināts raugs, likopēns, vilkābeles 
(Crataegus laevigata) ogu   ekstrakts 2%, modificēta ciete, kukurūzas ciete, 
D-glikoze,  antioksidanti nātrija askorbāts un alfa-tokoferols, krāsvielas: titāna  
dioksīds (E171),  hlorofila un hlorofilīna vara kompleksi (E141).

150 kapsulas 
500072  
22,53 €

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
Renaissance Triple Set. Formula 3 – ir sarežģīts augu un minerālu izcels-
mes aktīvo komponentu komplekss. 
 • Mikroelementi selēns, varš un mangāns, kā arī vitamīni C, E un B2, 

palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. 
 • Vitamīni B1 un B6, kā arī kalcijs, varš un mangāns veicina normālu 

enerģijas metabolismu. 
 • Cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību.
 • Vitamīni B2, B6 un C palīdz mazināt nogurumu un nespēku.

Sastāvs: vīnogu sēklu ekstrakts (Vitis viniferag), dzērveņu augļu ekstrakts 
(Oxycoccus Vaccinium subgen.), salvijas ekstrakts (Salvia officinalis), 
ekstrakts timiāna (Thymus vulgaris L.), oregano ekstrakts (raudene), askor-
bīnskābe, zaļās tējas ekstrakts (Thea chinensis L.), dl-alfa-tokoferols, likopēns, 
melleņu ekstrakts (Vaccinium myrtillus), rutīns, beta-karotīns, Vidusjūras 
priežu ekstrakts (Pinus pīnija), cinka citrāts (cinks), tiamīna hidrohlorīds 
(vitamīns B1), riboflavīns (B2 vitamīns), piridoksīna hidrohlorīds (B6), mangāna 
sulfāts (mangāna), retinols, vara sulfāts (Cu), kālija jodīds (jods), nātrija 
selenīts (selēns), hroma picolinate (hroma), maltodekstrīns..

120 kapsulas 
500113  
35,63 €

TETRARDIOL
Homocisteīns – vielmaiņas produkts, kura daudzums ar vecumu sāk 
strauji augt, kas ir nelabvēlīgi sirds un asinsvadu sistēmas darbībai. 
Multivitamīnu komplekss Tetrardiol satur četras visefektīvākās dabīgas 
sastāvdaļas, kas stimulē homocisteīna neitralizācijas procesu. .

Sastāvs: betaīns, piridoksīna hidrohlorīds, folskābe, maltodekstrīns, 
krāsvielas: titāna dioksīds (E171), kumačs 4R (E124).

30 kapsulas  
400924  
19,54 €

SIBĪRIJAS PROPOLISS 
Zelta balzāms  (Tonizējošs)
Balzāms ar ļoti aktīvu propolisa emulsiju vispārēja tonusa un darbaspējas 
paaugstināšanai, kā garīgas tā arī fiziskās.Balzāma receptūra tika 
balstīta uz senām Sibīrijas zālēm un bagātināta ar retiem savvaļas Altaja 
kalnu augiem. Tam ir neaizmirstama garša un Sibīrijas taigas aromāts!

Sastāvs: ūdens, dabisks medus, propoliss, maralsaknes sakņu ekstrakts, 
ārstniecības žibulīša lakstu ekstrakts, tribuļa lakstu ekstrakts, ārstniecības 
kliņģerītes ziedu ekstrakts, pļavas āboliņa ziedu ekstrakts, trangatzirņa 
sakņu ekstrakts, vilkābeles augļu ekstrakts.

100 ml  
400521  
9,20 €
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VESELA SIRDS

LYMPHOSAN C BALANCE
Produkts satur vairākus veidus šķīstošo pārtikas šķiedrvielu augu 
sorbentu veidā. Tā sastāvā ir iekļautas populārie visā pasaulē zaļās tējas 
un vilkābeles augļu ekstrakti.

Sastāvs: citrusaugļu šķiedrvielas, topinambūra pulveris (Helianthus 
tuberosus), ceļtekas sēklu apvalka pulveris (Psyllium Plantago major L), 
guāra sveķi, ksantāna sveķi, zaļās tējas ekstrakts (Camellia sinensis), 
vilkābeles ekstrakts (Crataegus laevigata).

90 g  
500043  
13,79 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL  
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Komplekss satur omega-3 taukskābes koncentrētu taukskābju etilesteru 
veidā. Dabīgs skābju avots – bagātīga linsēklu eļļa.
Omega-3 taukskābes (eikozānpentaēnskābe (EPA) un 
dokosaheksānskābe (DHA)) ir pareiza uztura svarīga daļa.
 Produkta sastāvs bagātināts ar vitamīnu E. 

Sastāvs: zivju eļļa, želantīns, linsēklu eļļa, dl-alfa tokoferolacetāts, antiok-
sidanti: (L-askorbilpalmitāts, tokoferola ekstrakts, ekstrakti no rozmarīna).

30 kapsulas  
500062  
15,52 €

IZVEIDOJIET SAVU PROGRAMMU SIRDS UN 
ASINSVADU VESELĪBAS UZTURĒŠANAI.
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TRIMEGAVITALS
Neaizvietojamo omega-skābju avots
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TRIMEGAVITALS.  
OMEGA-3 CONCENTRATE 
AND LICOPENE
Produkts ar EPA (eikozapentānskābi) 
un DHA (dokosaheksaēnskābi) veicina 
normālu sirdsdarbību. Pozitīvs efekts 
tiek sasniegts, lietojot 250 mg EPA un 
DHA dienā. Piesātināto taukskābju 
aizstāšana ar mononepiesātinātām 
un/vai polinepiesātinātām 
taukskābēm uzturā palīdz uzturēt 
normālu holesterīna līmeni asinīs. 
Produkts ir bagātināts ar dabīgas 
izcelsmes likopēnu.

Sastāvs: augsti attīrīts omega-3 taukskābju 
komplekss no jūras zivju eļļas MEG-3™, 
dabīgs likopēns Redivivo™.

30 kapsulas

5FP183  11,77 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN 
AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Dabīgs gaismas filtru avots
Komplekss satur augstu 
koncentrāciju dabisko pigmentu 
gaismas filtru, luteīnu un 
zeaksantīnu. Paredzēts tiem, kas 
pavada daudz laika pie datora 
monitora un citu elektronisko ierīču 
ekrāniem. Papildus tam komplekss ir 
bagātināts ar Sibīrijas smiltsērkšķu 
eļļu un E vitamīnu, kas palīdz 
aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa.

Sastāvs: smiltsērkšķu eļļa , luteīns, zeak-
santīns, E vitamīns, želatīns, saulespuķu eļļa, 
kukurūzas eļļa, alfa-tokoferols (E 307). 

30 kapsulas
500102  16,09 €

TRIMEGAVITALS. ALL-
NATURAL BETA-CAROTENE 
IN SEA BUCKTHORN OIL
Smiltsērkšķu eļļas koncentrāts 
ar beta karotīnu un E vitamīnu
Produkts satur bagātīgu dabīgu 
smiltsērkšķu eļļu, E vitamīnu un 
dabīgo beta-karotīnu (kuru sauc arī 
par pro-vitamīnu A, jo tas organismā 
tiek pārvērsts par A vitamīnu).
Vitamīns A veicina normālas redzes 
un imūnās sistēmas uzturēšanu, un 
vitamīns E palīdz aizsargāt šūnas no 
oksidatīvā stresa.

Sastāvs: Smiltsērkšķu augļu eļļa (Hippophae 
rhamnoides L.), želatīns, antioksidants:  
tokoferola ekstrakts,  saulespuķu eļļa, 
beta-karotīns.

30 kapsulas
500060  13,33 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN 
LINSEED OIL AND OMEGA-3 
CONCENTRATE
Lipīdu komplekss ar omega-3  
un E vitamīnu
Komplekss satur omega-3 taukskābes 
koncentrētu taukskābju etilesteru 
veidā. Dabīgs skābju avots – bagātīga 
linsēklu eļļa. Omega-3 taukskābes 
(eikozānpentaēnskābe (EPA) un 
dokosaheksānskābe (DHA)) ir pareiza 
uztura svarīga daļa.  Produkta sastāvs 
bagātināts ar vitamīnu E.  

Sastāvs: zivju eļļa, želantīns, linsēklu eļļa, 
dl-alfa tokoferolacetāts, antioksidanti: askor-
bila ekstrakts, tokoferola ekstrakts, rozmarīna 
ekstrakts.

30 kapsulas
500062  15,52 €
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CHRONOLONG
Dabīgu komponentu komplekss 
vielmaiņas normalizēšanai 
sievietes organismā
Komplekss satur 100% fitoestrogēnu 
genisteīnu – vienu no galvenajiem 
sievietes jaunības avotiem. Produkta 
sastāvs bagātināts ar sojas pupiņu 
asniem, kas satur desmitiem veidu 
dabīgo fitoestrogēnu, kuri uzlabo 
genisteīna efektu. C vitamīns 
askorbīnskābes veidā veicina kolagēna 
veidošanos, kas nepieciešams ādas 
asinsvadu normālai funkcionēšanai. 
Folacīns veicina normāla homocisteīna 
līmeņa uzturēšanu menopauzes laikā.  

Sastāvs: glikozamīna sulfāts, sojas ekstrakts, 
L-askorbīnskābe, Genisteīns, vitamīns D, hole-
kalciferols, folijskābe, krāsvielas: titāna dioksīds 
(E171), azorubīns (E122).

30 kapsulas
400229  32,19 €

MALAHĪTA BALZĀMS 
Sieviešu
Balzāms ar aktīvu propolisa emulsiju, 
iegūtu no tīra kalnu Altaja propolisa. 
Izveidots pēc senām Sibīrijas 
receptēm un bagātināts ar no 
savvaļas Sibīrijas augu ekstraktiem. 
Malahīta balzāmam piemīt visas 
propolisa labās īpašības, taču 
pateicoties savam īpašajam augu 
sastāvam, tas ir īpaši piemērots, 
lai saglabātu sievietes labsajūtu un 
skaistumu.

Sastāvs: ūdens, dabisks medus, propoliss, 
sirds māteres sakņu ekstrakts,  ārstniecības 
dižzirdzenes sakņu ekstrakts, ganu plikstiņa 
lakstu  ekstrakts, ārstniecības salvijas lakstu 
ekstrakts, kKailās lakricas sakņu  ekstrakts, 
brūkleņu lapu ekstrakts, ārstniecības kumelī-
tes ziedu  ekstrakts. 

100 ml
400424  9,20 €

MŪŽIGAIS SKAISTUMS
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HEALTHY RHYTHMS
Vitamīnu un minerālu komplekss visai dienai
  Vitamīnu un minerālu komplekss Healthy Rhythms 
sastāv no divām formulām – rīta un vakara, kas ļauj ne 
tikai nodrošināt diennakts vitamīnu, minerālu un citu 
būtisku bioloģiski aktīvu vielu devu, bet arī maksimāli 
ņemt vērā aktīvitātes un atpūtas fāžu maiņu.

Sastāvs (Rīts): vitamīns C (L-askorbīnskābe), apjoma palielinātājs: 
mikrokristāliskā celuloze, želatīns, likopēns, eleuterokoka sakņu ekstrakts 
(Eleuterococcus senticosus (Rupr. et Maxim), zaļās tējas lapu ekstrakts (Thea 
chinensis L.), beta-karotīns, vitamīns E (dl-alfa tokoferilacetāts), para-amino-
benzoskābe, nikotīnamīds, koenzīms Q10 (ubihinons), priežu mizas ekstrakts 
(Pinus pinaster), pantotēnskābe, vitamīns D3 (holekalciferols), vitamīns B6 
(piridoksīna hidrohlorīds), vitamīns B12 (ciānkobalamīns), vitamīns B2 (ribofla-
vīns), vitamīns B1 (tiamīna hidrohlorīds), vitamīns A (retinilacetāts), folskābe, 
D-biotīns, vitamīns K1 (filohinons), krāsvielas: titāna dioksīds (E 171), E 110.
Sastāvs (Vakars): baldriāna sakņu ekstrakts (Valeriana officinalis L.), 
želatīns, tīruma kosas lakstu ekstrakts (Equiseti arvense L.), baikāla 
ķiverenes sakņu ekstrakts (Scutellaria baicalensis Georgi), nātrija 
molibdāts, briežu ragu pulveris, cinka citrāts, ar selēnu bagātināts raugs, 
dzelzs sulfāts, hroma pikolināts, vara sulfāts, mangāna sulfāts, kālija 
jodīds, selēns, krāsvielas: titāna dioksīds (E171), indigotīns (E132).

60 kapsulas
500048 19,54 €

FORMULA 4 N.V.M.N
Uztura bagātinātājs 
ar vitamīniem A, E, un 
C un lipoiskābi
Produkts satur vitamīnu A, E un 
C kompleksu, kas vairāk kā 20 
gadus tiek uzskatīts par spēcīgāko 
antioksidantu formulu. Šis 
vitamīnu komplekss ir papildināts 
ar organiskajiem antioksidantiem 
(taurīns un lipoiskābe), kas var 
ievērojami paplašināt līdzekļa 
antioksidantu aizsardzības klāstu.

Sastāvs: Taurīns, L-askorbīnskābe, , 
α-lipoiskābe, želatīns, dl-alfa tokoferilacetāts, 
retinilacetāts.

120 kapsulas
500020 20,69 €

VITAMĪNI UN MINERĀLI
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ADAPTOVIT. TONIZĒJOŠS KOMPLEKSS 
Uztura bagātinātājs Adaptovit – kompleksais uztura bagātinātājs, kas 
ietekmē pielāgošanās mehānismus cilvēka organismā. Leizejas, žeņšeņa 
un eleuterokoka ekstrakti palīdz tikt galā ar nogurumu un palīdz atgūties 
pēc lielām slodzēm.

Sastāvs: maralsaknes sakņu ekstrakts, rožainās rodiolas 
sakņu un sakneņa ekstrakts, eleuterokoka sakņu ekstrakts , 
žeņšeņa sakņu ekstrakts, ķīnas citronliānas sēklu ekstrakts, 
nātrija benzoāts, destilēts ūdens.

10 ml 
500094 
12,08 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Produkta sastāvā iekļauti Japānas laminārija un pūšļaļģe - jūras aļģes ar 
augstu joda saturu. Papildus līdzeklis ir bagātināts ar selēnu, kas palīdz 
uzturēt normālu imūnsistēmas darbību, kā arī rožainās rodiolas un 
astragala ekstraktiem. 

Sastāvs: brūnaļģes (jūraszāļu) (Laminaria japonica), 
rožainās rodiolas saknes pulveris (Rhodiola rosea L.), fukusa 
lapu ekstrakts (Fucus vesiculosus L.), astragāla ekstrakts 
(Astragaius membranaceus L.), raugs bagātināts ar selēnu. 

60 kapsulas 
500089 
8,74 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Produkts ir bagātināts ar organiskā selēna savienojumu – svarīgu 
mikroelementu, kas palīdz uzturēt normālu matu un nagu stāvokli, palīdz 
atbalstīt imūnsistēmas un vairogdziedzera darbību. Selēns, vitamīni 
C un E palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. C vitamīns palīdz 
normalizēt imūnsistēmas darbību. 

Sastāvs: Ķiploku ekstrakts (Allium sativum), acerolas ekst-
rakts (Malpighia glabra), Lalmin "Se 2000" inaktivēta rauga 
(Saccharomyces cerevisiae) formā, selēna selēnmetionīna), 
mežrozītes ekstrakts (Rosa majalis Herrm.), dl-alfa-tokoferola 
acetāts, Baikāla ķiverenes ekstrakts (Scutellaria baicalensis 
Georgi), Vidusjūras priedes ekstrakts (Pinus pinaster).  

60 kapsulas 
500031 
16,09 €

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-CAROTENE  
IN SEA BUCKTHORN OIL 
Produkts satur bagātīgu dabīgu smiltsērkšķu eļļu, dabīgu beta-karotīnu 
un vitamīnu E. Beta-karotīnu sauc arī par pro-vitamīnu A, tāpēc 
kā organismā tas tiek pārvērsts par A vitamīnu. A vitamīns veicina 
normālas redzes uzturēšanu un imūnsistēmas darbību, un E vitamīns 
veicina šūnu aizsardzību no oksidatīvā stresa..

Sastāvs: smiltsērkšķu eļļa (Hippohae rhamnoides L.), 
tokoferola ekstrakts, dabīgs beta-karotīns 30%  
no „CaroCare“.

30 kapsulas 
500060 
13,33 €
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ATRODIET PERSONĪGO RISINĀJUMU, LAI 
SAGLABĀTU JAUNĪBU UN ENERĢISKUMU!

RENAISSANCE TRIPLE SET.  FORMULA  3
Renaissance Triple Set. Formula 3 – ir sarežģīts augu un minerālu izcels-
mes aktīvo komponentu komplekss. 
 • Mikroelementi selēns, varš un mangāns, kā arī vitamīni C, E un B2, 

palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. 
 • Vitamīni B1 un B6, kā arī kalcijs, varš un mangāns veicina normālu 

enerģijas metabolismu. 
 • Cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību.
 • Vitamīni B2, B6 un C palīdz mazināt nogurumu un nespēku.

Sastāvs: vīnogu sēklu ekstrakts (Vitis viniferag), dzērveņu augļu ekstrakts 
(Oxycoccus Vaccinium subgen.), salvijas ekstrakts (Salvia officinalis), 
ekstrakts timiāna (Thymus vulgaris L.), oregano ekstrakts (raudene), 
askorbīnskābe, zaļās tējas ekstrakts (Thea chinensis L.), dl-alfa-tokoferols, 
likopēns, melleņu ekstrakts (Vaccinium myrtillus), rutīns, beta-karotīns, 
Vidusjūras priežu ekstrakts (Pinus pīnija), cinka citrāts (cinks), tiamīna 
hidrohlorīds (vitamīns B1), riboflavīns (B2 vitamīns), piridoksīna hidrohlorīds 
(B6), mangāna sulfāts (mangāna), retinols, vara sulfāts (Cu), kālija jodīds 
(jods), nātrija selenīts (selēns), hroma picolinate (hroma), maltodekstrīns.

ENERĢIJA UN AIZSARDZĪBA  
PRET NOVECOŠANOS

120 kapsulas 
500113  
35,63 €
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SYNCHROVITALS II
Vērtīgie augu ekstrakti palīdz 
uzturēt aktīvu tonusa dienā, 
un mieru – vakarā. Produkts 
satur svarīgu organismam C 
vitamīnu, kas palīdz uzturēt 
normālu nervu sistēmas 
funkcionēšanu.  

Sastāvs (Rīta formula): Fosfatidil-
serīns  (no sojas),  L-askorbil-6-pal-
mitāts, hidroksipropilmetilceluloze,  
divdaivu ginka  standartizēts 
ekstrakts (Ginko biloba), Gotu Kolas 
lapu  ekstrakts  (Centella asiatica), 
žeņšeņa sakņu ekstrakts (Panax 
ginseng), D-glikoze. 
Sastāvs (Vakara formula): Salvijas 
lakstu ekstrakts (Salvia officinalis), 
asinszāles lakstu ekstrakts  (Hyperi-
cum  perforatum L.), hidroksipropil-
metilceluloze, L-askorbil-6-palmitāts, 
laktoze,  Baikāla ķiverenes lapu 
ekstrakts (Scutellaria baicalensis  
Georgi),  maltodekstrīns, krāsvielas:  
titāna  dioksīds (E171),  hlorofila un 
hlorofilīna vara kompleksi (E141).

60 kapsulas
500071  34,49 €

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III sastāv no 
diviem kapsulu veidiem: 
lietošanai no rīta un vakarā. 
Selēns veicina normālu 
imūnsistēmas funkcionēšanu 
un palīdz aizsargāt šūnas no 
oksidatīvā stresa. Produkts 
bagātināts ar auzu klijas, kas 
bagātas ar beta-glikānu, ka 
arī ar alfa-linolēnskābi un 
likopēnu. . 

Sastāvs (Rīta formula):  ar  
beta-glikānu bagātināti auzu 
milti,  hidroksipropilmetilceluloze 
(kapsula),  alfa-liponskābe. Sastāvs 
(Vakara formula): ar beta-glikānu  
bagātināti auzu milti,  hidroksipropil-
metilceluloze (kapsula),  ar  selēnu 
bagātināts raugs, likopēns, vilkābeles 
(Crataegus laevigata) ogu   ekstrakts 2%, 
modificēta ciete, kukurūzas ciete, D-gli-
koze,  antioksidanti nātrija askorbāts 
un alfa-tokoferols, krāsvielas: titāna  
dioksīds (E171),  hlorofila un hlorofilīna 
vara kompleksi (E141). 

150 kapsulas
500072  22,53 €

SYNCHROVITALS IV
Komplekss Nr.1 satur 
mārdadzi, kas ir silimarīna 
avots, un veicina toksisko 
vielu izvadīšanu no 
organisma. Kompleksā 
Nr.2 apvienoti Sibīrijas 
zāļu un augu ekstrakti, tai 
skaitā adaptogēnu Sibīrijas 
asinszāles ekstraktu, kas 
palīdz normalizēt vielmaiņas 
procesus. 

Sastāvs (Komplekss Nr.1): taurīns, 
mārdadža augļu ekstrakts, celuloze, 
maura retēja sakneņu ekstrakts.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): taurīns, 
celuloze, asinszāles ekstrakts, 
Baikāla ķiverenes sakņu ekstrakts, 
krāsvielas: titāna  dioksīds (E171),  
hlorofila un hlorofilīna vara kom-
pleksi (E141). 

60 kapsulas
500130  9,32 €

SYNCHROVITALS
Divfāžu produktu līnija dažādu 
organisma sistēmu normālas 
darbības uzturēšanai 
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SYNCHROVITALS V
Produkts satur kompleksu 
ResistAid ™ – kombināciju 
no arabinogalaktāna un 
polifenola, kas iegūti no 
lapegles. Arabinogalaktāns ir 
šķīstošo pārtikas šķiedrvielu 
avots, kas palīdz uzturēt 
normālu kuņģa-zarnu trakta 
stāvokli, kas savukārt 
labvēlīgi ietekmē imunitāti. 

Sastāvs (Rīta formula): no lapegles 
iegūti arabinogalaktāni (Larix 
laricina), žeņšeņa saknes ekstrakts 
(Panax ginseng), ceļmallapu ekst-
rakts (Plantago lanceolata), glikoze, 
maltodekstrīns.  
Sastāvs (Vakara formula): no 
lapegles iegūts arabinogalaktāns 
(Larix laricina), salvijas lapu ekstrakts 
(Salvia officinalis), kumelītes ziedu 
ekstrakts (Chamomilla recutita L.), 
timiāna ekstrakts (Thymus vulgaris L.), 
laktoze, krāsvielas:
titāna  dioksīds (E171),  hlorofila un 
hlorofilīna vara kompleksi (E141).

60 kapsulas
500073  20,69 €

SYNCHROVITALS VI
Produkts satur labi pazīstamu 
divu komponentu kombināciju: 
glikozamīna hidrohlorīdu 
un hondroitīna sulfātu. To 
īpašības ir pastiprinātas ar 
populāriem visā pasaulē baltā 
vītola mizas, vīgriezes un 
mežrozītes augu ekstraktiem. 
Vitamīns C sastāvā veicina 
kolagēna veidošanos, kas 
nepieciešams normālai 
skrimšļu funkcionēšanai. 

Sastāvs (Rīta formula): glikozamīna 
hidrohlorīds (no vēžveidīgajiem), 
vītolu mizas ekstrakts (Salix alba 
L.), hondroitīna sulfāts, kapsulas 
apvalks: hidroksipropilmetilceluloze.
Sastāvs (Vakara formula): 
glikozamīna hidrohlorīds (no 
vēžveidīgajiem), parastās vīgriezes 
lakstu ekstrakts (Filipendula ulmaria 
L.), hondroitīna sulfāts, kapsulas 
apvalks: hidroksipropilmetilceluloze, 
mežrozīšu augļu ekstrakts (Rosa 
majalis Herrm.), krāsvielas: titāna  di-
oksīds (E171),  hlorofila un hlorofilīna 
vara kompleksi (E141).

60 kapsulas
500065  14,94 €

SYNCHROVITALS VII
Lipīdu komplekss tiem, 
kuri daudz laika pavada pie 
datora monitora un pie citu 
elektronisko iekārtu ekrāniem. 
Satur plašu klāstu augu 
pigmentu gaismas filtru: luteīnu, 
zeaksantīnu un beta-karotīnu. 
Papildus komplekss bagātināts 
ar antociāniem un A vitamīnu, 
kas veicina redzes saglabāšanu.. 

Sastāvs (Komplekss Nr.1): ar 
antociāniem bagāts hibiskusrožu ziedu 
ekstrakts (Hibiscus sabdariffa L.), ar an-
tociāniem bagāts melleņu ogu ekstrakts 
(Vaccinum myrtillus L.), hidroksipropil-
metilcelulozes kapsula, ar antociāniem 
bagāts aroniju ogu ekstrakts (Aronia 
melanocarpa L.), maltodekstrīns.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): Acerola ķiršu 
ekstrakts (Malpighia glabra), maltodek-
strīns, mežrozīšu paaugļu ekstrakts ( 
Rosa majalis Herrm.), ar luteīnu bagāts 
samteņu ziedu ekstrakts (Tagetes errecta), 
hidroksipropilmetilcelulozes kapsula, be-
ta-karotīns,  askorbilpalmitāts, modificēta 
ciete, sintētisks zeaksantīns, kukurūzas 
ciete, saharoze, nātrija askorbāts.

60 kapsulas
500050  26,44 €
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SYNCHROVITALS IV
Komplekss Nr.1 satur mārdadzi, kas ir silimarīna avots, un veicina 
toksisko vielu izvadīšanu no organisma. Kompleksā Nr.2 apvienoti 
Sibīrijas zāļu un augu ekstrakti, tai skaitā adaptogēnu Sibīrijas asinszāles 
ekstraktu, kas palīdz normalizēt vielmaiņas procesus..

Sastāvs (Komplekss Nr.1): taurīns, mārdadža augļu ekst-
rakts, celuloze, maura retēja sakneņu ekstrakts.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): taurīns, celuloze, asinszāles 
ekstrakts, Baikāla ķiverenes sakņu ekstrakts, krāsvielas: 
titāna  dioksīds (E171),  hlorofila un hlorofilīna vara 
kompleksi (E141).

60 kapsulas 
500130  

9,32 €

AMINAJ EM 
Dzīvības zāle
Augu tēja Aminaj Em tika izstrādāta, balstoties uz tradicionālam 
Burjatijas receptēm, kur asinszāle apvienota ar mežrozīšu augļiem un 
pienenes saknēm. Tulkojumā no Burjatu valodas produkta nosaukuma 
nozīmē ir “dzīvības zāle”  – tieši tā burjati sauc asinszāli. 

Sastāvs: asinszāle, kukurūzas drīksnas, mežrozītes augļi, 
maura sūrenes laksti, kumelītes ziedi, dzeltenās salmenes 
ziedi, piparmētras lapas, ārstniecības pienenes sakne, 
parastā biškrēsliņa ziedi.

30 paciņas 
500021  

6,21 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Produkts ir bagātināts ar organiskā selēna savienojumu – svarīgu 
mikroelementu, kas palīdz uzturēt normālu matu un nagu stāvokli, palīdz 
atbalstīt imūnsistēmas un vairogdziedzera darbību. Selēns, vitamīni C un 
E palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. C vitamīns palīdz normalizēt 
imūnsistēmas darbību.

Sastāvs: Ķiploku ekstrakts (Allium sativum), acerolas ekst-
rakts (Malpighia glabra), Lalmin "Se 2000" inaktivēta rauga 
(Saccharomyces cerevisiae) formā, selēna selēnmetionīna), 
mežrozītes ekstrakts (Rosa majalis Herrm.), dl-alfa-tokoferola 
acetāts, Baikāla ķiverenes ekstrakts (Scutellaria baicalensis 
Georgi), Vidusjūras priedes ekstrakts (Pinus pinaster).  

60 kapsulas 
500031  

16,09 €

ADAPTOVIT. TONIZĒJOŠS KOMPLEKSS 
Uztura bagātinātājs Adaptovit – kompleksais uztura bagātinātājs, kas 
ietekmē pielāgošanās mehānismus cilvēka organismā. Leizejas, žeņšeņa 
un eleuterokoka ekstrakti palīdz tikt galā ar nogurumu un palīdz atgūties 
pēc lielām slodzēm.

Sastāvs: maralsaknes sakņu ekstrakts, rožainās rodiolas 
sakņu un sakneņa ekstrakts, eleuterokoka sakņu ekstrakts , 
žeņšeņa sakņu ekstrakts, ķīnas citronliānas sēklu ekstrakts, 
nātrija benzoāts, destilēts ūdens.

10 ml 
500094 
12,08 €
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DABAS RISINĀJUMS 
ATBRĪVOŠANAI NO TOKSĪNIEM

PALĪDZIET ORGANISMAM IZVADĪT TOKSĪNUS 
UN CITUS VIELMAIŅAS PRODUKTUS, TAI SKAITĀ 
PĒC ALKOHOLA LIETOŠANAS UN PĀRĒŠANĀS

LYMPHOSAN L VITALITY
Augu produkts ar pektīnu satur lielu daudzumu pārtikas šķiedrvielu 
– svarīgus elementus normālai gremošanas sistēmas funkcionēšanai. 
Pektīni – viens no pārtikas šķiedrvielu veidiem, kas palīdz uzturēt 
normālu holesterīna līmeni asinīs. Produkts satur populāru visā pasaulē 
mārdadža augļu ekstraktu,  vērtīgus piparmētru, kumelīšu, timiāna, 
asinszāles un alvejas ekstraktus. 

Sastāvs: pektīns, guāra sveķi, piparmētru ekstrakts (Mentha piperita L.), 
topinambūra pulveris (Helianthus tuberosus), kumelīšu ziedu ekstrakts 
(Chamomilla recutita L.), timiāna ekstrakts (Thymus vulgaris), dadža 
augļi (Silybum marianum (L. ) Gaertn.), asinszāles ekstrakts (Hypericum 
perforatum L.), alvejas ekstrakts (Aloe Vera).

90 g 
500042 

16,09 €
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TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL  
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Komplekss satur omega-3 taukskābes koncentrētu taukskābju etilesteru 
veidā. Dabīgs skābju avots – bagātīga linsēklu eļļa. Omega-3 taukskābes 
(eikozānpentaēnskābe (EPA) un dokosaheksānskābe (DHA)) ir pareiza 
uztura svarīga daļa.  Produkta sastāvs bagātināts ar vitamīnu E.

Sastāvs: zivju eļļa, želantīns, linsēklu eļļa, dlalfa 
tokoferolacetāts, antioksidanti: askorbila ekstrakts, toko-
ferola ekstrakts, rozmarīna ekstrakts.

30 kapsulas 
500062  

15,52 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Komplekss satur augstu koncentrāciju dabisko pigmentu gaismas filtru, 
luteīnu un zeaksantīnu. Paredzēts tiem, kas pavada daudz laika pie 
datora monitora un citu elektronisko ierīču ekrāniem. Papildus tam 
komplekss ir bagātināts ar Sibīrijas smiltsērkšķu eļļu un E vitamīnu, kas 
palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. 

Sastāvs: smiltsērkšķu eļļa , luteīns, zeaksantīns, E vitamīns, 
želatīns, saulespuķu eļļa, kukurūzas eļļa, alfa-tokoferols 
(E 307).

30 kapsulas 
500102  

16,09 €

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS 
Produkts satur cinku un varu organiskā formā un dabīgo C vitamīnu. Cinks 
palīdz normalizēt ogļhidrātu un makroelementu vielmaiņu, palīdz uzturēt 
kaulus, ādu un matus normālā stāvoklī. Varš veicina imūnsistēmas darbību 
un aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa.

Sastāvs: acerolas augļu ekstrakts (Malpighia glabra), 
ehinācijas zāļu ekstrakts (Echinacea purpurea), diždadža 
saknes ekstrakts (Arctium lappa l.), mežrozīšu augļu 
ekstrakts (Rosa majalis Herrm.), cinka laktāts, cinka citrāts, 
vara citrāts. 

60 kapsulas 
500040  

16,09 €

SYNCHROVITALS VII 
Lipīdu komplekss tiem, kuri daudz laika pavada pie datora monitora 
un pie citu elektronisko iekārtu ekrāniem. Satur plašu klāstu augu 
pigmentu gaismas filtru: luteīnu, zeaksantīnu un beta-karotīnu. Papildus 
komplekss bagātināts ar antociāniem un A vitamīnu, kas veicina redzes 
saglabāšanu.

Sastāvs (Komplekss Nr.1): ar antociāniem bagāts hibiskus-
rožu ziedu ekstrakts (Hibiscus sabdariffa L.), ar antociāniem 
bagāts melleņu ogu ekstrakts (Vaccinum myrtillus L.), 
hidroksipropilmetilcelulozes kapsula, ar antociāniem 
bagāts aroniju ogu ekstrakts (Aronia melanocarpa L.), 
maltodekstrīns.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): Acerola ķiršu ekstrakts (Mal-
pighia glabra), maltodekstrīns, mežrozīšu paaugļu ekstrakts 
( Rosa majalis Herrm.), ar luteīnu bagāts samteņu ziedu 
ekstrakts (Tagetes errecta), hidroksipropilmetilcelulozes 
kapsula, beta-karotīns,  askorbilpalmitāts, modificēta ciete, 
sintētisks zeaksantīns, kukurūzas ciete, saharoze, nātrija 
askorbāts.

60 kapsulas 
500050  

26,44 €
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REDZES SAGLABĀŠANA

IZVĒLIETIES PRODUKTU KOMPLEKTU, 
LAI UZLABOTU REDZI!

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
Renaissance Triple Set. Formula 3 – ir sarežģīts augu un minerālu izcelsmes 
aktīvo komponentu komplekss. Mikroelementi un vitamīni palīdz aizsargāt 
šūnas no oksidatīvā stresa, veicina normālu imūnsistēmas darbību un 
mazina nespēku un nogurumu.

Sastāvs: vīnogu sēklu ekstrakts (Vitis viniferag), dzērveņu augļu 
ekstrakts (Oxycoccus Vaccinium subgen.), salvijas ekstrakts (Salvia 
officinalis), ekstrakts timiāna (Thymus vulgaris L.), oregano ekstrakts 
(raudene), askorbīnskābe, zaļās tējas ekstrakts (Thea chinensis L.), dl-al-
fa-tokoferols, likopēns, melleņu ekstrakts (Vaccinium myrtillus), rutīns, 
beta-karotīns, Vidusjūras priežu ekstrakts (Pinus pīnija), cinka citrāts 
(cinks), tiamīna hidrohlorīds (vitamīns B1), riboflavīns (B2 vitamīns), 
piridoksīna hidrohlorīds (B6), mangāna sulfāts (mangāna), retinols, vara 
sulfāts (Cu), kālija jodīds (jods), nātrija selenīts (selēns), hroma picolinate 
(hroma), maltodekstrīns.

120 kapsulas 
500113  
35,63 €

35



ELEMVITALS

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Kalcijs, cinks, mangāns un 
vitamīns D ir nepieciešami, 
lai uzturētu kaulus normālā 
stāvoklī. Kalcijs palīdz 
normalizēt muskuļu darbību 
un tam ir liela nozīme šūnu 
dalīšanās. Vitamīns B6 palīdz 
normalizēt imūnsistēmas 
darbību. C vitamīns palīdz 
kolagēna veidošanos procesā 
un vitamīns D veicina kalcija 
un fosfora uzsūkšanos.

Sastāvs: Kalcija karbonāts, L-as-
korbīnskābe, kalcija hidroksiapatīts, 
maltekstrīns, kalcija citrāts, sojas 
ekstrakts (Glycine max), kosas eks-
trakts (Equisetum arvense L.), cinka 
citrāts, piridoksīna gidrohlorīds, 
mangāna sulfāts, holekalciferols.  

60 kapsulas 
500054  10,93 €

ELEMVITALS. ZINC 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkts satur cinku un varu 
organiskā formā un dabīgo 
C vitamīnu. Cinks palīdz 
normalizēt ogļhidrātu un 
makroelementu vielmaiņu, 
palīdz uzturēt kaulus, ādu un 
matus normālā stāvoklī.
Varš veicina imūnsistēmas 
darbību un aizsargā šūnas no 
oksidatīvā stresa.

Sastāvs: acerolas augļu ekstrakts 
(Malpighia glabra), ehinācijas zāļu 
ekstrakts (Echinacea purpurea), 
diždadža saknes ekstrakts (Arctium 
lappa l.), mežrozīšu augļu ekstrakts 
(Rosa majalis Herrm.), cinka laktāts, 
cinka citrāts, vara citrāts. 

60 kapsulas 
500040  16,09 €

ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkts satur organiskos 
dzelzs savienojumus, kas 
veicina skābekļa metabolisma 
procesa normalizēšanu 
organismā. C vitamīns 
palielina dzelzs uzsūkšanās 
līmeni, riboflavīns, niacīns un 
vitamīns B6 veicina normālu 
enerģijas metabolismu.

Sastāvs: diždadža saknes ekstrakts 
(Arctium lappa l.), eleuterokoka 
ekstrakts, L-askorbīnskābe (C 
vitamīns), dzelzs fumarāts, tiamīna 
mononitrāts, boflavīns, piridoksīna 
hidrohlorīds, nikotīnamīds, folskābe, 
maltodekstrīns, briežraga pulveris. 

60 kapsulas 
500039  19,54 €
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Viegli pieejamās minerālu formas.
Optimālās dienas devas.

Efektīva komponentu attiecība.

ELEMVITALS. SELENIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkts satur selēnu, kas 
palīdz uzturēt normālu matu 
un nagu stāvokli, palīdz 
atbalstīt imūnsistēmas un 
vairogdziedzera darbību. 
Selēns, vitamīni C un E palīdz 
aizsargāt šūnas no oksidatīvā 
stresa.

Sastāvs: Ķiploku ekstrakts (Allium 
sativum), acerolas ekstrakts (Mal-
pighia glabra), "Lalmin Se 2000" 
inaktivēta rauga (Saccharomyces 
cerevisiae) formā, selēna selēnme-
tionīna), mežrozītes ekstrakts (Rosa 
majalis Herrm.), dl-alfa-tokoferola 
acetāts, Baikāla ķiverenes ekstrakts 
(Scutellaria baicalensis Georgi), 
Vidusjūras priedes ekstrakts (Pinus 
pinaster).

60 kapsulas 
500031  16,09 €

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Magnijs ir svarīgs normālas 
nervu sistēmas un muskuļu 
darbības uzturēšanai, kā 
arī palīdz mazināt nespēku 
un nogurumu. Produkts ir 
bagātināts ar baldriāna, 
Baikāla ķiverenes un 
vilkābeles augļu augu 
ekstraktiem vislabākajā 
organismam formā.

Sastāvs: magnija citrāts, baldriāna 
ekstrakts (Valeriana officinalis L.), 
Baikāla ķiverenes ekstrakts (Scutel-
laria baicalensis Georgi), vilkābeles 
augļu ekstrakts (Srataegus L.). 

60 kapsulas 
500038  13,79 €

ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkta sastāvā iekļauti 
Japānas laminārija un 
pūšļaļģe – jūras aļģes ar 
augstu joda saturu. Papildus 
līdzeklis ir bagātināts ar 
selēnu, kas palīdz uzturēt 
normālu imūnsistēmas 
darbību, kā arī rožainās 
rodiolas un astragala 
ekstraktiem.

Sastāvs: brūnaļģes (jūraszāļu) (La-
minaria japonica), rožainās rodiolas 
saknes pulveris (Rhodiola rosea 
L.), fukusa lapu ekstrakts (Fucus 
vesiculosus L.), astragāla ekstrakts 
(Astragaius membranaceus L.), raugs 
bagātināts ar selēnu. 

60 kapsulas 
500089  8,74 €
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ELBIFID 
Maksimāli pilns lakto- un bifidobaktēriju komplekss, kas ir maksimāli 
pietuvināts dabiskai mikroflorai. Labvēlīgo baktēriju dzīvotspēju garantē 
īpašā mikrokapsulēšanas tehnoloģija CellBiotech. Celulozes kapsulas DR-
caps lieliski aizsargā baktērijas no agresīvās kuņģa sulas iedarbības. 

Sastāvs: ābolu pektīns, laktobaktēriju koncentrāts, bifido-
baktēriju koncentrāts.

15 kapsulas 
500107  

10,12 €

LYMPHOSAN PURE LIFE
Augu produkts ar pektīnu satur lielu daudzumu pārtikas šķiedrvielu 
– svarīgus elementus normālai gremošanas sistēmas funkcionēšanai. 
Pektīni – viens no pārtikas šķiedrvielu veidiem, kas palīdz uzturēt 
normālu holesterīna līmeni asinīs. Produkta sastāvs papildus bagātināts 
ar vērtīgiem ekstraktiem: fenheļa, diždadža saknes, olīvu lapu.

Sastāvs: pektīns, guāras sveķi, tominambūra pulveris (Heli-
antus tuberosus), fenheļa ekstrakts (Foeniculm vulgare var. 
dulce), diždadža saknes ekstrakts (Arctium lappa), sausais 
olīvu lapu ekstrakts (Olea europaea), velna naga ekstrakts 
(Harpagophytum procumbens), Baikāla ķiverenes laksti (Scu-
tellaria baikalensis), eleuterokoka ekstrakts (Eleutherocóccus 
senticósus), mežrozīšu ekstrakts (Rosa majalis Herrm.), kosas 
ekstrakts (Equisetum arvense), ehinācijas ekstrakts (Echina-
cea purpurea), aloe vera ekstrakts (Aloe vera). 

90 g 
500030  

16,09 €

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
Produkts satur cinku un varu organiskā formā un dabīgo C vitamīnu. Cinks 
palīdz normalizēt ogļhidrātu un makroelementu vielmaiņu, palīdz uzturēt 
kaulus, ādu un matus normālā stāvoklī. Varš veicina imūnsistēmas darbību 
un aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa.. 

Sastāvs: acerolas augļu ekstrakts (Malpighia glabra), 
ehinācijas zāļu ekstrakts (Echinacea purpurea), diždadža 
saknes ekstrakts (Arctium lappa l.), mežrozīšu augļu 
ekstrakts (Rosa majalis Herrm.), cinka laktāts, cinka citrāts, 
vara citrāts. 

60 kapsulas 
500040  

16,09 €

SYNCHROVITALS V
Produkts satur kompleksu ResistAid ™ – kombināciju no arabinogalaktāna 
un polifenola, kas iegūti no lapegles. Arabinogalaktāns ir šķīstošo pārtikas 
šķiedrvielu avots, kas palīdz uzturēt normālu kuņģa-zarnu trakta stāvokli, 
kas savukārt labvēlīgi ietekmē imunitāti.

Sastāvs (Rīta formula): lapegļu (Larix  laricina) arabīno-
galaktāns, kapsulas apvalks  hidroksipropilmetilceluloze, 
ženšeņa (Panax ginseng) sakņu ekstrakts, ceļmallapu (Plantago 
lanceolata) lapu ekstrakts, glikoze, maltodekstrīns.
Sastāvs (Vakara formula): lapegļu  (Larix laricina) arabīnogal-
aktāns, kapsulas  apvalks  hidroksipropilmetilceluloze, salvijas 
(Salvia officinalis) lapu   ekstrakts, kumelīšu (Chamomilla 
recutita) ziedu ekstrakts, timiāna  (Thymus  vulgaris) lapu 
ekstrakts, laktoze. Krāsvielas: titāna dioksīds (E171), hlorofila 
vara komplekss (E141). 

60 kapsulas 
500073  

20,69 €
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IMUNITĀTES VEICINĀŠANA

SIBĪRIJAS PROPOLISS
Sudraba balzāms (Aizsargājošs)
Propoliss – viens no efektīgākajiem līdzekļiem pret dažādiem nelabvēlī-
giem faktoriem. Sudraba balzāms satur ļoti augstu koncentrāciju šīs 
dabiskās vielas, vieglI sagremojamās propolisa emulsijas formā. Balzāma 
sastāvs ir bagātināts ar vērtīgiem Sibīrijas augiem un ogām.

Sastāvs: ūdens, dabisks medus, propoliss, ehinācijas lakstu 
ekstrakts, smiltsērkšķu augļu ekstrakts, krūmu čužas (Kuriļu 
tējas) dzinumu ekstrakts, ārstniecības dižzirdzenes sakņu 
ekstrakts, mežrozīšu augļu ekstrakts, mazā mārsila lakstu 
ekstrakts, ārstniecības kliņģerītes ziedu ekstrakts, brūkleņu 
lapu ekstrakts, melno jāņogu (upeņu) lapu ekstrakts.

100 ml  
400243 
9,20 €

VISS, KAS IR NEPIECIEŠAMS 
IMUNITĀTES STIPRINĀŠANAI
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SIBĪRIJAS ZELTSAKNE  
(ROŽAINĀ RODIOLA) 
Rhodiola rosea
Rožainā rodiola, jeb Sibīrijas zeltsakne ir raksturīgākais 
Sibīrijas augs-adaptogēns. Atšķirībā no marālsaknes un 
Sibīrijas žeņšeņa, zeltsakne aug kalnos, Sibīrijas ziemeļos, ne 
mazāk kā 3000-5000 pēdu augstumā. Pateicoties augšanas 
īpatnībām šis augs ir ļoti aukstumizturīgs un spēj izturēt 
temperatūru līdz -60 ° C (-76 ° F)!

SIBĪRIJAS ŽEŅŠEŅS
Eleutherococcus senticosus
Pazīstams Sibīrijas zinātnieks I.Brehmans daudzus gadus 
centās atrast augu-stimulātoru, sarkanā žeņšeņa aizstājēju, 
kas palielina izturību pret stresu bez blakusparādībām. 
Ilgie pētījumu gadi nebija veltīgi: šīs īpašības tika atklātas 
eleiterokoka saknēm, tāpēc to drīz vien nosauca par Sibīrijas 
žeņšeņu.

SIBĪRIJAS ARĀLIJA
Aralia mandshurica
Tējas un uzlējumi no šī ērkšķaina krūmāja mizām, saknēm 
un ziediem jau sen tika izmantoti Sibīrijā, lai cīnītos ar 
galvassāpēm, nogurumu, fizisko un seksuālo vājumu. 
Līdzās Sibīrijas žeņšeņam un zeltsaknei, arālija ir viens no 
pazīstamākajiem Sibīrijas augiem-adaptogēniem.

MARĀLSAKNE
Leuzea carthamoides
Safloraveidīgā leizeja, jeb marālsakne – viens no iecienītākajiem 
maralbriežu (Sibīrijas staltbrieži, kas apdzīvo Altaja kalnus) 
augiem. Vietējie iedzīvotāji pamanīja, ka maralbriežiem patīk 
mieloties ar šī auga saknēm, un nosauca to par marālsakni. 
Leizeja ir spēcīgs adaptogēns un satur lielu ekdisterona 
daudzumu, kas ir dabīgs anaboliks.

SIBĪRIJAS LAPEGLE
Larix sibirica
Šī koka jaunie zari satur unikālu antioksidantu 
dihidrokvercetīnu. Tas ir tuvs radinieks citam pazīstamam 
antioksidantam – kvercetīnam, bet sakarā ar dažām atšķirībām 
ķīmiskā struktūrā, tam ir augstāka antioksidantu aktivitāte.

SIBĪRIJAS LAKSIS
Alium ursinum
Šīs mazā Sibīrijas auga nosaukums latīņu valodā nozīmē "lāču 
sīpols", tāpēc ka lāči labprāt ēd lakšu sīpolus, kas pēc smaržas 
ļoti atgādina ķiploku. Sibīrijas iedzīvotāji, zinot, ka lakši ir 
bagāti ar vitamīniem, tradicionāli sagādā ziemai šī auga lapas 
un kātus.

SIBĪRIJAS AUGU PASAULE
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MELNĀ BĒRZU PIEPE
Inonotus obliquus
Melno bērzu piepi bieži var redzēt uz veco bērzu stumbriem, kur tā 
aug desmitiem gadu, sasniedzot 3 pēdas diametrā. Sibīrijas šamaņi 
uzskatīja, ka šī sēne uzkrāj svēto Zemes enerģiju, tāpēc izmantoja 
to, lai stiprinātu ķermeni un prātu. Vācot sēni, teica šamaņi, jābūt 
īpaši uzmanīgiem: pastāv risks, saņemt šoku no atbrīvotās netica-
mi spēcīgas enerģijas.
 

SIBĪRIJAS DIŽZIRDZENE
Angelica archangelica
Šī auga rievots kāts var sasniegt 6 pēdas augstumā, un tā 
aromātiskie ziedi veido milzīgu čemuru 4-5 pēdu diametrā. 
Tādi iespaidīgi izmēri padara dižzirdzeni par vienu no 
lielākajiem zālaugiem Sibīrijā. Saldo un aromātisko sulu, 
kas uzkrājas auga dobajā stumbrā, ar baudu dzer vietējie 
iedzīvotāji.

SIBĪRIJAS SMILTSĒRKŠĶIS
Hippophae rhamnoides
Iespējams, ne tikai Sibīrijā, bet arī visā pasaulē nav cita tik 
bagāta biopieejamā beta-karotīna avota, kā šīs mazās spilgti 
oranžas ogas. Atšķirībā no citiem augiem, smiltsērkšķu augļi 
satur eļļu, kas izšķīdina beta-karotīnu, pateicoties tam beta-
karotīns pilnībā uzsūcas organismā. 

BIEZLAPU BERGĒNIJA
Bergenia crassifolia
Šim augam, kas ir pazīstams arī kā Sibīrijas tēja, ir ļoti biezas 
un cietas lapas, kas var izturēt pat bargos salus. Pavasarī un 
vasarā bergēnijas lapas ir pakļautas dabiskai fermentācijai un 
kļūst tumšas un sausas. Tieši tās arī vāc vietējie iedzīvotāji, lai 
gatavotu aromātisku tonizējošo dzērienu.

SIBĪRIJAS CIEDRUPRIEDE
Pinus sibirica
Ciedrs – viens no augstākajiem kokiem Sibīrijas mežos. Tā 
augstums var būt līdz 150 pēdām, bet stumbrs – 7 pēdas 
diametrā. Sibīrijas ciedrupriede ir arī ilgmūžības simbols: ās 
dzīves ilgums sasniedz 500-700 gadus. Ciedru rieksti ir svarīga 
daļa no vietējo iedzīvotāju uztura.

ZIZIFORA
Ziziphora bungeana
Atgriezties mājās ar savu jurtu pēc smagas vilku medību 
izjādes  ar klinšu ērgļiem un izdzert tasi karstas ziziforas tējas 
ar peldošo virsū jaku sviestu – ir sena Altaja klejotāju tradīcija. 
Zizifora, viņi uzskatīja, uzmundrina sirdi un baro asinis.

Sibīrijas augi, sēnes, garšaugi un ogas, ko mēs 
izmantojam mūsu produktos
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Augu produkts ar pektīnu satur lielu daudzumu pārtikas šķiedrvielu 
– svarīgus elementus normālai gremošanas sistēmas funkcionēšanai. 
Pektīni – viens no pārtikas šķiedrvielu veidiem, kas palīdz uzturēt 
normālu holesterīna līmeni asinīs. Produkta sastāvs papildus bagātināts 
ar vērtīgiem ekstraktiem: fenheļa, diždadža saknes, olīvu lapu.

Sastāvs: pektīns, guāras sveķi, tominambūra pulveris (Heli-
antus tuberosus), fenheļa ekstrakts (Foeniculm vulgare var. 
dulce), diždadža saknes ekstrakts (Arctium lappa), sausais 
olīvu lapu ekstrakts (Olea europaea), velna naga ekstrakts 
(Harpagophytum procumbens), Baikāla ķiverenes laksti (Scu-
tellaria baikalensis), eleuterokoka ekstrakts (Eleutherocóccus 
senticósus), mežrozīšu ekstrakts (Rosa majalis Herrm.), 
kosas ekstrakts (Equisetum arvense), ehinācijas ekstrakts 
(Echinacea purpurea), aloe vera ekstrakts (Aloe vera). 

90 g 
500030  

16,09 €

FITNESSCATALYST CHROMLIPAZA
Augu komplekss ar organisku hromu veicina normālu mikroelementu 
vielmaiņu. Pateicoties hromam, kas palīdz uzturēt normālu cukura līmeni 
asinīs, produkts uzlabo sporta un fitnesa treniņu efektivitāti.

Sastāvs: rūgto  meloņu ekstrakts (Momordica charantia),  
želatīns, zaļās tējas lapu ekstrakts (Camellia  sinensis), 
eleuterokoka sakņu ekstrakts  (Eleutherococcus sentico-
sus), hroma pikolināts. 

60 kapsulas 
500004  
18,39 €

SIBĪRIJAS TOPINAMBŪRA PULVERIS 
Dabīgs inulīna koncentrāts – pašu svarīgāko bioloģiski aktīvo 
komponentu komplekss no brīnumaina auga topinambūra. Topinambūrs 
ir kļuvis plaši pazīstams ar to, ka tā saknēs tika atrasts inulīns. Inulīns 
ir ogļhidrāts, tas palīdz normalizēt tauku vielmaiņu, saglabā optimālu 
zarnu mikrofloru..

Sastāvs:  topinambūra pulveris.
110 g 
400468 
6,90 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Produkta sastāvā iekļauti Japānas laminārija un pūšļaļģe – jūras aļģes 
ar augstu joda saturu. Papildus līdzeklis ir bagātināts ar selēnu, kas 
palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību, kā arī rožainās rodiolas un 
astragala ekstraktiem.

Sastāvs: brūnaļģes (jūraszāļu) (Laminaria japonica), 
rožainās rodiolas saknes pulveris (Rhodiola rosea L.), 
fukusa lapu ekstrakts (Fucus vesiculosus L.), astragāla 
ekstrakts (Astragaius membranaceus L.), raugs bagātināts 
ar selēnu. 

60 kapsulas 
500089  
8,74 €
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SVARA KONTROLE

IZVĒLIETIES SAVU VINGROJUMU 
PROGRAMMU UN LIETOJIET UZTURA 

BAGĀTINĀTĀJUS, LAI VIENMĒR 
PALIKTU LIELISKĀ FORMĀ!
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FITNESS CATALYST 
Fiziskās formas uzlabošana
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FITNESS CATALYST – ACTIFIBER
Bagātīgs pektīnu komplekss no dabīgiem augu 
avotiem atbalsta daudzus dzīvībai svarīgos 
procesus. Jo īpaši, ir pierādīts, ka pektīnu (6 
grami dienā) lietošana uzturā palīdz uzturēt 
normālu holesterīna līmeni asinīs. 

Sastāvs: pektīni (citrusaugļu, ābolu, ogu pektīns), guāra 
sveķi, laminārijas ekstrakts, diždadža sakne, altajas sakne, 
krāsviela: titāna dioksīds (E171). 

120 kapsulas 
500008 12,08 €

FITNESS CATALYST CHROMLIPAZA
Augu komplekss ar organisku hromu veicina 
normālu mikroelementu vielmaiņu.
Pateicoties hromam, kas palīdz uzturēt 
normālu cukura līmeni asinīs, produkts uzlabo 
sporta un fitnesa treniņu efektivitāti.

Sastāvs: rūgto meloņu ekstrakts, zaļās tējas lapu ekstrakts, 
eleuterokoka sakņu ekstrakts, hroms. 

60 kapsulas 
500004 18,39 €
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ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
Kalcijs, cinks, mangāns un vitamīns D ir nepieciešami, lai uzturētu kaulus 
normālā stāvoklī. Kalcijs palīdz normalizēt muskuļu darbību un tam ir 
liela nozīme šūnu dalīšanās. Vitamīns B6 palīdz normalizēt imūnsistēmas 
darbību. C vitamīns palīdz kolagēna veidošanos procesā un vitamīns D 
veicina kalcija un fosfora uzsūkšanos.

Sastāvs: Kalcija karbonāts, L-askorbīnskābe, kalcija 
hidroksiapatīts, maltekstrīns, kalcija citrāts, sojas ekstrakts 
(Glycine max), kosas ekstrakts (Equisetum arvense L.), 
cinka citrāts, piridoksīna gidrohlorīds, mangāna sulfāts, 
holekalciferols.     

60 kapsulas 
500054 
10,93 €

UYAN NOMO
Dabīgs atjaunojošs locītavu krēms
Balzams satur bagātīgu kombināciju no ēteriskām eļļām, augu 
ekstraktiem un dabīgām atjaunojošām vielām. Organiskais sērs un 
hondroitīns paātrina vielmaiņas procesus ādā, savukārt augu ekstrakti 
un ēteriskās eļļas nomierina un sniedz komforta sajūtu.

Aktīvās sastāvdaļas: tauksakne (symphytum officinale), 
purva vārnkāja (comarum palustre), kadiķis (juniperus 
communis), kajeputs (melaleuca leucadendron), eikalipts 
(eucalyptus globulus), rozmarīns (rosmarinus officinalis).    

100 ml 
402579 

5,98 €

UYAN NOMO  
Elastīgais loks
Fitotējas  „Ujan nomo“ recepte, īpaši tika izstrādāta, lai saglabātu 
locītavu funkciju darbību, aktīvu kustību un elastību, par to liecina arī 
tās nosaukums, kurš tulkojumā no burjatu valodas ir „elastīgais loks”. 

Sastāvs: melno jāņogu jeb upeņu lapas, parastās vīgriezes 
laksti, mežrozītes paaugļi, purva vārnkāja, kailās lakricas 
sakne, tīruma kosas laksti, brūkleņu lapas. 

30 paciņas 
500025 

6,33 €

LYMPHOSAN JOINT COMFORT
Uztura bagātinātājs ar kolagēna hidrolizātu, 
šķiedrvielām un augu ekstraktiem
Produkts satur augu sorbentu pektīnu – pārtikas šķiedrvielas avotu 
– un kolagēna hidrolizātu. Kolagēns – strukturālā olbaltumviela, kas 
galvenokārt atrodas saistaudos un skrimšļaudos. Produktā tas ir 
hidrolizāta formā, kas viegli uzsūcas organismā. Vērtīgs mežrozīšu 
ekstrakts sastāvā satur dabīgu C vitamīnu, kas veicina kolagēna 
veidošanos, kas nepieciešams normālai skrimšļu funkcijai. 

Sastāvs: kolagēna hidrolizāts (liellopu), pektīns, guāra 
sveķi, mežrozīšu augļu ekstrakts (Rosa majalis Herrm.), 
vītola mizas ekstrakts (Salix alba).

90 g 
500019 
18,39 €
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ELASTĪGAS LOCĪTAVAS

SYNCHROVITALS VI
Produkts satur labi pazīstamu divu komponentu kombināciju:
glikozamīna hidrohlorīdu un hondroitīna sulfātu. To īpašības ir 
pastiprinātas ar populāriem visā pasaulē baltā vītola mizas, vīgriezes 
un mežrozītes augu ekstraktiem. Vitamīns C sastāvā veicina kolagēna 
veidošanos, kas nepieciešams normālai skrimšļu funkcionēšanai. 

Sastāvs (Rīta formula): glikozamīna hidrohlorīds (no vēžveidīgajiem), 
vītolu mizas ekstrakts (Salix alba L.), hondroitīna sulfāts,  kapsulas apvalks: 
hidroksipropilmetilceluloze.
Sastāvs (Vakara formula): glikozamīna hidrohlorīds (no vēžveidīgajiem), 
parastās vīgriezes lakstu  ekstrakts (Filipendula ulmaria  L.), hondroitīna 
sulfāts, kapsulas apvalks: hidroksipropilmetilceluloze, mežrozīšu augļu 
ekstrakts  (Rosa majalis Herrm.). Krāsvielas: titāna  dioksīds (E171),  hlorofila un 
hlorofilīna vara kompleksi (E141). 

60 kapsulas 
500065 

14,94 €

NESAMIERINIETIES AR IEROBEŽOJUMIEM!
MUMS IR VISS JŪSU KUSTĪBU BRĪVĪBAI!
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Aleksejs Šabuņa
Eiropas čempions, pasaules čempionāta sudraba 
medaļnieks, astoņkārtējais Baltkrievijas Republikas 
absolūtais čempions bodibildingā.

Romāns Griščenko
Lielā kausa par visvairāk fiziski sagatavotās Krievijas 
personas titulu vicečempions (2013.), Lielā kausa par 
visvairāk fiziski sagatavotā NVS atlēta titulu bronzas 
medaļnieks (2017.), kluba CrossFit BERLOGA līdzīpašnieks.
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Oļegs Čens
Siberian Super Natural Sport zīmola seja - sporta uztura līnijas no pašas Sibīrijas 
sirds, trīskārtējais pasaules vicečempions (2011., 2013., 2015.), divkārtējais 
Eiropas čempions (2013., 2014.), Eiropas vicečempions (2017.), Krievijas godalgotais 
sporta meistars, daudzkārtējais Krievijas čempions svarcelšanā.

IESAKA PROFESIONĀLI
NO PAŠAS SIBĪRIJAS SIRDS
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DOUBLE-PHASE HI-GRADE PROTEIN  
ZEMEŅU / MELLEŅU
Daudzkomponentu proteīna kokteilis ar melleņu vai zemeņu sulu - ir 
optimāla ātrās absorbcijas proteīnu (sūkalu olbaltumvielu izolāts) 
un lēnas absorbcijas proteīnu (kazeīns) kombinācija. Kokteilis 
satur arī sazaroto ķēžu aminoskābes (BCAA). Proteīns palīdz 
palielināt muskuļu masu un uzturēt kaulus normālā stāvoklī.
Produktu ir ērti paņemt līdzi: paņemiet kompaktu paciņu uz 
treniņu vai pastaigu, lai papildinātu ikdienas uzturu!

Sastāvs: piena olbaltumvielu koncentrāts (89%), sūkalu olbaltumvielu 
izolāts (4%), dabiskais aromatizators (3%), L-karnitīns (2%), zemeņu pulveris 
(0,3%) / melleņu pulveris (0,45%), citronskābe, stevioglikozīdi (saldinātājs), 
cianokobalamīns.

375 g (15 x 25 g) 
500447/500448 27,95 €

SIBERIAN  
SUPER NATURAL SPORT
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WHEY SILVER ICE PRO
Viena porcija satur 24 gramus sūkalu olbaltumvielu, no kuriem 
7,5 grami ir augstas kvalitātes BCAA. 
Proteīns palīdz palielināt muskuļu masu un uzturēt kaulus 
normālā stāvoklī.
Produktu ir ērti paņemt līdzi: paņemiet kompaktu paciņu uz 
treniņu vai pastaigu, lai papildinātu ikdienas uzturu! 
0% aromatizētāju, biezinātāju, konservantu, pildvielu un augu 
proteīnu.

Sastāvs: sūkalu olbaltumvielu izolāts (80,2%), piena olbaltumvielu koncentrāts (7%), 
augsti attīrīts kakao pulveris (6%), ceļtekas sēklu apvalku pulveris (3%), L-leicīns 
(1,7%), L-izoleicīns (0,9%), L-valīns (0,9%), steviolglikozīdi (saldinātājs), sojas lecitīns 
(emulgators).

450 g (15 x 30 g) 
500366 46,59 €

MULTICOMPONENT  
HI-GRADE PROTEIN 
Daudzkomponentu proteīns sastāv no augstas kvalitātes 
olbaltumvielām ar dažādu asimilācijas laiku: olbaltumvielu 
hidrolizāta un aminoskābju (BCAA), sūkalu proteīna un kazeīna. 
Produkts satur vispopulārākās sporta cienītāju vidū sastāvdaļas, 
kas palielina enerģijas potenciālu, pateicoties tam, proteīns ir 
ideāli piemērots ne tikai profesionāliem sportistiem, bet arī 
iesācējiem. Veicina muskuļu masas palielināšanu un saglabā 
kaulus labā stāvoklī. 
0% aromatizētāju, biezinātāju, pildvielu un augu olbaltumvielu.

Sastāvs: piena olbaltumvielu koncentrāts (80,3%), kakao pulveris (7,5%), sūkalu 
olbaltumvielu hidrolizāts (4%), sūkalu olbaltumvielu izolāts (4%), L-leicīns 
(2%), L-izoleicīns (1%), L-valīns (1%), steviolglikozīdi (saldinātājs), sojas lecitīns 
(emulgators).

450 g (15 x 30 g) 
500466   27,95 €

FAST RECHARGE CREATINE
Kreatīns veidojās cilvēka organismā un to var izmantot kā uztura 
bagātinātāju sportistiem un aktīvā dzīvesveida atbalstītājiem. 
Puspaciņa satur 2,5 g kreatīna monohidrāta. Sajauciet 1 porciju 
ar iecienītāko sulu, proteīna kokteili vai ūdeni. Produktu ir ērti 
paņemt līdzi: paņemiet kompaktu paciņu uz treniņu vai pastaigu, 
lai papildinātu ikdienas uzturu!

Sastāvs: kreatīna monohidrāts.

200 g (40 x 5 g) 
500370   10,89 €

* Внешний вид продукта может отличаться 
от представленного в продаже.
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SIBERIAN  
SUPER NATURAL SPORT

MEGA ESSENTIALS
13 vitamīnu un 8 minerālu maisījums nodrošina 
organismu ar vērtīgām barības vielām, jo īpaši 
augstas fiziskās slodzes periodos. Produkts satur 
A, E un C vitamīnu kompleksu. Riboflavīns (vitamīns 
B2) palīdz mazināt nogurumu, vitamīni B6 un B12, 
kā arī pantotenskābe - veicina normālu enerģijas 
metabolismu. Mangāns, kalcijs un D vitamīns 
palīdz saglabāt normālus kaulus. Varš un jods 
veicina normālu nervu sistēmas darbību, dzelzs 
veicina ātru spēka atjaunošanu, selēns palīdz 
imūnsistēmas normālai funkcionēšanai, cinks 
veicina normālu ogļhidrātu vielmaiņu un magnijs 
palīdz normālai muskuļu funkcionēšanai. Vitamīnu 
un minerālvielu maisījums padarīs sportu par 
īstiem svētkiem!
Lietot 1 tableti dienā ēšanas laikā. Lietošanas 
ilgums - 1-2 mēneši 2-3 reizes gadā.

Sastāvs: kalcija karbonāts, magnija citrāts, pildviela: mikrokristā-
liskā celuloze, vitamīni C, A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, nikotinamīds, 
folskābe, pantotēnskābe, biotīns, cinka sulfāts, vara sulfāts, 
kālija jodīds, dzelzs laktāts, mangāna sulfāts, nātrija selenīts, 
polivinilspirts (tabletes apvalks), polietilēnglikols (pretsalipes 
līdzeklis), titāna dioksīds (krāsviela), talks (antiadhezīvs), dzelzs 
oksīdi un hidroksīdi (krāsvielas).

120 tabletes / 167,4 g
500284  14,77 €
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BCAA COMPLEX 
Šīs barojošs uztura maisījums intensīviem 
treniņiem satur trīs veidus neaizvietojamo 
aminoskābju, kuras organisms patstāvīgi nespēj 
sintezēt.
Leicīna, izoleicīna un valīna dienas deva attiecībā 
2:1:1 satur gandrīz 5 g aminoskābju.

Sastāvs: L-leicīns, L-izoleicīns, L-valīns, mikrokristāliskā celuloze, 
polivinilspirts (apvalka viela), pārtikas taukskābju magnija sāļi 
(antiadhezīvs), polietilēnglikols (apvalka viela), talks (antiadhezīvs).

120 tabletes / 123,6 g
500277  14,34 €

L-CARNITINE
Divas kapsulas satur 726 mg tīra L-karnitīna. Šis 
produkts - lieliska izvēle cilvēkiem, kas aktīvi 
nodarbojas ar sportu un fitnesu.

Sastāvs: L-karnitīns, L-tartrāts, kapsula: želatīns, krāsviela titāna 
dioksīds.

120 tabletes / 72 g
500285   14,12 €
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ĶERMEŅA KOPŠANA
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FIGŪRAS UN 
ĀDAS RELJEFA 
KOREKCIJAS 
PROGRAMMA
MĒS ESAM PĀRLIECINĀTI, KA SLAIDUMA 
SAGLABĀŠANAI VAR BŪT TIKAI INTEGRĒTA 
PIEEJA.

Skaista ķermeņa obligātās sastāvdaļas – ir fiziskās 
aktivitātes, pareizs uzturs un dabiskās vielas 
vielmaiņas normalizēšanai.

Body Compliment programma – ir ideāli 
piemeklēti uztura bagātinātāji ar mērķtiecīgu 
iedarbību uz liekā svara, ādas negludumu un lieko 
centimetru problēmām.

Body Compliment palīdzēs jums sasniegt vēlamos 
rezultātus ķermeņa modelēšanā!
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BODY COMPLIMENT
BODY COMPLIMENT 
SKAISTA ĶERMEŅA 

FORMULA:
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MODELĒJOŠA ĶERMEŅA EĻĻA 
Kajēnas un Brazīlijas piparu aktīvo vielu 
komplekss paātrina metabolisma procesu, 
uzlabo vielmaiņu audos un asinsriti. Regulāra 
eļļas lietošana samazina redzamas ādas 
negluduma izpausmes, padara to elastīgāku un 
stingru.

Aktīvās sastāvdaļas: rīcineļļa un kokosriekstu eļļa, 
makadāmijas, aprikožu, mandeļu un krūzmētras eļļas, 
sarkano piparu ēteriskā eļļa, roža piparu ekstrakts, lavandas 
ēteriskā eļļa, muskatsalvijas eļļa, rozmarīna lapu ekstrakts, 
gandrenes, kadiķa, rozmarīna eļļas.

150 ml 
403035  13,56 €

ANTICELULĪTA KONCENTRĀTS 
Molekulārais komplekss X50 Silhouette ar 
organiskām skābēm un coccoloba ekstraktu 
pamatā efektīvi nomāc jaunu tauku šūnu 
zemādas taukaudos sintēzes procesu, jo 
īpaši lieko tauku veidošanās zonās, kas veido 
raksturīgus negludumus. Regulāra koncentrāta 
lietošana uzlabo vielmaiņu audos, uzlabo 
ķermeņa kontūras, atjauno ādas elastību un 
pazemina celulīta izpausmes.

Aktīvās sastāvdaļas: Х50 Silhouette, rozā piparu ekstrakts, 
kofeīns, vitamīns PP, vaniļas ēteris, piparmētras ēteriskā 
eļļa, zirgkastaņas, rozmarīna lapu, ruskusa, efejas un 
plūškoka ziedu ekstrakti, anīsa un bergamotes eļļas.

100 ml 
403031  16,44 €
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Nesatur fluoru, laurilsulfātu, 
polietilēna glikolu, parabēnus, 
rupjus abrazīvos komponentus, 
antiseptiķus, simtētiskos 
aromatizētājus un krāsvielas.

MUTES DOBUMA KOPŠANA
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SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE
Extra rich augu zobu pasta
Dabīga atjaunošana
Dabīgā zobu pasta satur sarkanā māla dabas 
minerālvielas, ēteriskās eļļas un vērtīgus 
augu ekstraktus: mežrozītes, kadiķa, salvijas, 
smiltsērkšķa un kumelītes..

75 ml 
403379  6,33 €
SIBĪRIJAS PROPOLISS
Extra rich augu zobu pasta
Dabīga kopšana
Dabīga zobu pasta satur dabisko propolisa 
emulsiju, ēteriskās eļļas un vērtīgu Sibīrijas 
augu ekstraktus.

75 ml 
403380  6,33 €

ELBESHEN ATSVAIDZINOŠS MUTES 
SKALOJAMAIS LĪDZEKLIS
Ikdienas mutes kopšana kļuva vēl efektīvāka! 
"Balzāmu Sibīrijas kolekcija" piedāvā jaunu 
svaigas elpas formulu. Sibīrijas lapegles un 
piparmētras ekstraktiem, salvijai, lakricai, kā 
arī Japānas sūrenei un Baikāla ķiverenei piemīt 
profilaktiskās īpašības, tie palīdz uzturēt mutes 
dobuma higiēnu un patīkami atsvaidzina elpu. 

Aktīvās sastāvdaļas: eikalipta lapu ekstrakts, Sibīrijas lapegles 
ekstrakts, eikalipta eļļa, piparmētra, salvija, lakrica, Japānas 
sūrene, Baikāla ķiverene, kumelīte, tējas koka eļļa.

250 ml 
401915 6,56 €
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ENDESSENCE – REVOLUCIONĀRS SPĒCINOŠS 
ENDĒMISKO SIBĪRIJAS AUGU AKTĪVO VIELU KOMPLEKSS.

BIOLOĢISKI AKTĪVA KOSMĒTIKA:
• Koncentrēts spēks
• Mērķtiecīga iedarbība
• Ātrs vizuālais efekts

ENDESSENCE EFEKTS
• Pastiprina kosmētikas līdzekļu aktīvo vielu iedarbību. 
• Nodrošina antioksidantu aizsardzību, veicina ādas aizsardzības īpašību 

uzlabošanu.
• Veicina reģenerāciju, palielinot ādas šūnu izdzīvošanu, tādējādi paildzina 

jaunību šūnu līmenī.

ENDESSENCE TEHNOLOĢIJAS
Atšķirībā no tradicionālajām ekstrahēšanas metodēm, Eutectys revoluci-
onārā tehnoloģija ļauj saglabāt endēmiju "dzīvo" sulu ar augstu bioaktivitāti, 
gandrīz pilnībā izdalot noderīgas vielas no augiem.

ENDESSENCE AUGI
Kompleksa ENDESSENCE pamatā ir piecu endēmisko Sibīrijas augu 
īpašībās:
• Baikāla ķiverene - augam piemīt adaptogēnās, antioksidantu, pretno-

vecošanās īpašības.
• Leizeja (marālsakne) - augam ir tonizējoša, stimulējoša, adaptogēna iedar-

bība.
• Sagan-Dailia (Rhododendron adamsii) - ir slavena ar savām antioksidantu 

un antiseptiskām īpašībām, veicina šūnu vielmaiņas uzlabošanu.
• Sibīrijas žeņšeņs (eleuterokoks) - ir pazīstams ar savu stimulējošo, tonizē-

jošo un adaptogēno efektu.
• Rodiola aukstā jeb četrlapu (Rhodiola quadrifida) - attīra šūnas no 

toksīniem un sārņiem, normalizē vielmaiņu, nostiprina imūnsistēmu.
Apvienojot endēmisko augu* augstu bioloģisko aktivitāti un revolucionāru 
ekstrakcijas tehnoloģiju, mēs ieguvām augsti efektīvu ENDESSENCE 
kompleksu.

* Endēmiskie augi - augi, kas aug vienīgi noteiktā teritorijā (šajā gadījumā - Sibīrijā).
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ENDESSENCE

ATJAUNOJOŠA SEJAS 
TĪRĪŠANAS ŽELEJA 
Zīdaina formula, kuras 
pamatā ir retas dabīgas eļļas.
Maiga augu gēla formula, 
kuras pamatā ir 10 dabīgie 
ekstrakti un eļļas, dziļi attīra, 
normalizē, tonizē un maigi 
attīra ādu, nesausinot to. 
Efektīvi noņem dekoratīvo 
kosmētiku un lieko sebumu, 
veicina ādas atjaunošanu un 
reģenerāciju.

300 ml 
409252 7,26 €

ATJAUNOJOŠS 
ACU KRĒMS
Padariet acu plakstiņu ādu 
elastīgāku ar spēcīgas anti-
age formulas palīdzību, kas 
balstīta uz endēmiskajiem 
Sibīrijas augiem, vērtīgām 
minerālvielām un augu 
eļļām. Krēms ar samtainu 
tekstūru dziļi mitrina ādu 
un veicina mīmisko grumbu 
izlīdzināšanu, piešķir 
skatienam jaunību un 
mirdzumu.

15 ml 
409254  6,05 €

ATJAUNOJOŠS 
SEJAS KRĒMS
Zīdaina formula, kuras 
pamatā ir retas dabīgas eļļas. 
Šī efektīvā barojošā krēma 
pamatu veido endēmiski 
Sibīrijas augi, spēcīgi 
dabiskie antioksidanti un 
retas dabīgās eļļas. Krēma 
intensīvā atjaunojošā 
formula novērš visas 
noguruma un dehidratācijas 
pazīmes, veicina grumbiņu 
izlīdzināšanos, atjauno ādas 
mirdzumu un elastību.

75 ml 
409253 8,47 €

Aktīvās sastāvdaļas: smiltsērkšķu un daglīša sēklu eļļas, auzu un linsēklu ekstrakti, ENDESSENCE - endēmisko Sibīrijas augu 
esences (Rhododendron adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu rodiolas un Baikāla ķiverenes ekstrakti).

ZĪDAINA FORMULA  
UZ RETO DABĪGO EĻĻU BĀZES
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ŠAMPŪNS MATU APJOMAM
Dabīgais augu šampūns plāniem 
matiem maigi attīra matus, palīdzot 
noņemt netīrumus un matu 
veidošanas produktu paliekas, veicina 
ilglaicīgu apjoma fiksāciju. Tagad jūsu 
mati izskatās biezāki un skaistāki!

250 ml 
409257  7,26 €

KONDICIONIERIS 
MATU APJOMAM
Kompozīcijā iekļautie Sibīrijas augu 
ekstrakti veido maigu dabīgu formulu, 
kas piešķir stiprību jūsu matiem, dāvā 
tiem apjomu un dabisko spīdumu.

250 ml 
409258  7,26 €

Aktīvās sastāvdaļas: vitamīns PP, Sibīrijas tūjas eļļa, piparmētras, citrona un laima ēteriskās eļļas, ENDESSENCE - endēmisko 
Sibīrijas augu esences (Rhododendron adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu rodiolas un Baikāla ķiverenes 
ekstrakti).

DRĪZUMĀ  
PĀRDOŠANĀ
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AKTĪVAS IEDARBĪBAS 
AUGU BALZĀMI
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BAGĀTĪGS MASĀŽAS BALZĀMS
Aromātisks balzams palīdz mazināt nepatīkamas sajūtas ķermenī, 
noņem nogurumu pēc fiziskām slodzēm un svara celšanas. Bagāts augu 
ekstraktu komplekss un baltegles eļļa nosaka produkta darbības plašu 
spektru: aromaterapijas, sildošs un tonizējošs. 

Aktīvās sastāvdaļas: baltegles eļļa, kampareļļa, eikalipta 
ēteriskā eļļa, priežu sveķi, asinszāles ekstrakts, timiāns, 
piepe, ozola miza, peonijas, māllēpe, nātre, apinis, Bergēni-
ja, dadzis, baltais āboliņš, zirdzene, retējs. 

250 ml 
401806 
8,28 €

MEDESSE
Atjaunojošs gēls 
Efektīvs augu, ēterisko eļļu, Sibīrijas bišu propolisa, ziedputekšņu un 
bišu māšu pieniņa ekstrakta savienojums nomierina un atjauno ādu pēc 
pārmērīgas saules, vēja, sala iedarbības, kā arī pēc kukaiņu kodumiem un 
citiem ievainojumiem.  

Aktīvās sastāvdaļas: saulespuķu sēklu eļļa, rīcineļļa, 
bišu vasks, olīveļļa, sezama eļļa, lavandas ēteriskā eļļa, 
baltegles sveķi, baltegles ēteriskā eļļa, eikalipta ēteriskā 
eļļa, bišu māšu pieniņa ekstrakts, ziedputekšņu ekstrakts, 
medus ekstrakts, rozmarīna lapu ekstrakts, sandalkoka 
ēteriskā eļļa, tokoferols.

30 ml 
401802 
6,33 €

UYAN NOMO
Dabīgs atjaunojošs locītavu krēms
Satur bagātīgu kombināciju no ēteriskām eļļām, augu ekstraktiem un 
dabīgām atjaunojošām vielām.Organiskais sērs un hondroitīns paātrina 
vielmaiņas procesus ādā, savukārt augu ekstrakti un ēteriskās eļļas 
nomierina un sniedz komforta sajūtu. 

Aktīvās sastāvdaļas: tauksakne (symphytum officinale), 
purva vārnkāja (comarum palustre), kadiķis (juniperus 
communis), kajeputs (melaleuca leucadendron), eikalipts 
(eucalyptus globulus), rozmarīns (rosmarinus officinalis).

100 ml 
402579  
5,98 €

UDHEN OY
Tonizējošs losjons galvas ādai 
Losjons paredzēts galvas ādas kopšanai. Sastāvā esošām ēteriskajām 
eļļām ir nomierinoša iedarbība. Augu ekstrakti palīdz likvidēt pārmērīgu 
galvas ādas zvīņošanos. Losjona aktīvo komponentu kompleksam 
ir labvēlīga ietekme uz matu folikulām, padarot matus stiprākus un 
spēcīgākus. 

Aktīvās sastāvdaļas: asinszāles, kumelītes, dadža, plūško-
ka un griķu ekstrakti, alveja, kofeīms.

250 ml 
401805  
8,28 €
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VĪRIEŠIEM
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GHESER
Aattīrošs gēls vīriešiem 
Šis spēcīgi putojošais balzāms ir izstrādāts īpaši vīriešiem. Līdzeklis 
maigi attīra ādu, likvidējot lieko ādas sebumu un novērš nelielas ādas 
nepilnības. Dažu minūšu laikā āda kļūs ideāli matēta, tīra un svaiga..

Aktīvās sastāvdaļas: apiņa un dižzirdzenes ekstrakti, 
ceļtekas un mārsila ekstrakti, priedes, salvijas un vetīvera 
ēteriskās eļļas.

80 ml  
402145  
9,20 €

LIMITED!

GHESER
Nomierinošs balzāms pēc skūšanās 
Viegls mitrinošs līdzeklis ādas kopšanai pēc skūšanās ar glikomannānu, 
dabīgu mitrinošu faktoru, bisabololu, inulīna kompleksu, ciedru eļļu un 
augu ekstraktiem. Nodrošina efektīvu atsvaidzinošu kopšanu. Piešķir 
ādai svaigu un labi koptu izskatu.

Aktīvās sastāvdaļas: ciedru, lazdu un pistācijas riekstu 
eļļas, ingvera ekstrakts, rozmarīna, salvijas un vetīvera 
ekstrakti.

100 ml 
402086 
12,08 €

GHESER
Īpaši maigs skūšanās gēls
Maigā gēla formula nodrošina vieglu skuvekļa slīdēšanu un skūšanās 
procedūru padara komfortablu. Aktīvās sastāvdaļas palīdz mīkstināt 
matiņus un mīkstina ādu bez savilkšanas. Neizraisa kairinājumu un 
veicina ādas mitrināšanu.

Aktīvās sastāvdaļas: ceļtekas un galēgas ekstrakti, salvi-
jas, piparmētras, kadiķa un vetīvera ēteriskās eļļas.

100 ml 
402087 
12,08 €
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BAYALIG
Kondicionieris krāsotiem un sausiem matiem
Līdzekļu sērijā ietilpst barojošu vielu komplekss, kas mitrina un baro 
krāsotus matus, novājinātu vai ķīmisku krāsvielu iedarbībā bojātu, 
no biežas mazgāšanas, matu taisnošanas, spilgtas saules iedarbības 
bojātiem matiem atjauno matu aizsargslāņa struktūru. Balzams atvieglo 
matu ķemmēšanu, samazina to trauslumu un palielina spīdumu. Augu 
ekstraktu komplekss palīdz saglabāt matu krāsu, padara tos izturīgākus 
un spīdīgus.

Aktīvās sastāvdaļas: mežrozītes eļļa, alvejas ekstrakts, 
dadža un kumelītes ekstrakti.

250 ml 
401780 
9,20 €

BAYALIG
Šampūns krāsotiem un sausiem matiem 
Saudzīgi attīra matus un galvas ādu. Dadža, kumelītes un liepziedu 
ekstraktu komplekss veicina matu atjaunošanu, stiprinot to struktūru. 
Amaranta un alvejas proteīni piesātina matus, padarot tos stiprākus un 
spīdīgus.

Aktīvās sastāvdaļas: dadža un alvejas ekstrakti, kumelītes 
un liepziedu ekstrakti, tūjas eļļa.

250 ml 
401837 
9,20 €

EDI SHEDI
Dabīga atjaunojoša matu maska 
Dabīgās sastāvdaļas maskas sastāvā palīdz nostiprināt matus un 
samazināt to trauslumu, mitrina un padara matus daudz elastīgākus, 
piešķir tiem dabisku spīdumu un mirdzumu. Kondicionējošo vielu 
komplekss atvieglo matu ķemmēšanu un ieveidošanu. Jūsu mati ir pilni 
ar dabisko skaistumu un spīdumu!!

Aktīvās sastāvdaļas: hibiska, peonijas, kumelītes un 
asinszāles ekstrakti, piparmētras, altejas, salvijas un anīsa 
ēteriskās eļļas.

200 ml 
401882  
11,04 €

LIMITED!
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EDI SHEDI
Dabīgs atjaunojošs matu kondicionieris 
Mitrina matus un piešķir tiem dabisku spīdumu un mirdzumu. Pateicoties 
aktīvajam sastāvam, piesātinātam ar augu ekstraktiem, matu saknes 
nostiprinās, tiek stimulēta matu folikulu darbība. Pilnvērtīga barošana 
veicina spīdīgu, gludu un stipru matu augšanu. Dadža ekstrakts palielina 
matu elastību, samazinot to zaudējumu lūšanas dēļ. Dabīgās eļļas palīdz 
palielināt spīdumu.

Aktīvās sastāvdaļas: dadža un ingvera ekstrakti, ceratoni-
jas ekstrakts, salvijas, anīsa un lavandas ēteriskās eļļas.

250 ml 
401823 
9,20 €

EDI SHEDI
Dabīgs atjaunojošs šampūns 
Speciālais komponents – keratīna hidrolizāts – aktivizē matu augšanas 
procesu, stiprina tos un samazina to trauslumu. D-pantenols un inulīns 
mitrina matus, padara tos elastīgākus. Vitamīns PP, dadža un ingvera 
ekstrakti normalizē matu folikulu darbību un aktivizē mikrocirkulāciju 
galvas ādā. Ēteriskās eļļas novērš niezi un lobīšanos, palielina spīdumu..

Aktīvās sastāvdaļas: dadža ekstrakts, salvijas eļļa, ingvera 
saknes ekstrakts un piparmētru eļļa.

250 ml 
401821 
9,20 €

EMEI
Healthy scalp augu šampūns 
Šampūna formula ar L-arginīnu stiprina matus, novērš matu izkrišanu. 
Asinszāles un smaržīgās kalmes ekstraktiem ir antiseptiskā, 
atsvaidzinoša un tonizējoša iedarbība, tie normalizē tauku dziedzeru 
darbību, piešķir matiem dabisku spīdumu..

Aktīvās sastāvdaļas: L-arginīns, kadiķa ogu ēteriskā eļļa, 
smaržīgā kalme, asinszāle, nātre.

250 ml 
401820 
9,20 €

EMEI
Healhy Scalp augu serums 
Intensīvas iedarbības bagātīgais serums strādā, lai novērstu blaugznu 
rašanās cēloņus. Augu ekstraktiem un dabīgajām eļļām piemīt 
pretiekaisuma un tonizējošā iedarbība, mazina niezi un novērš ādas 
lobīšanos, sniedz tonizējošu iedarbību, palīdz stiprināt matus. .

Aktīvās sastāvdaļas: manukas eļļa, asinszāles ekstrakts, 
eikalipta ēteriskā eļļa.

100 ml 
402814  
6,90 €
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SIBĪRIJAS BALTEGLE
Abies sibirica
Šis augstais mūžzaļais koks ir slavens ar saviem sveķiem. 
Atšķirībā no priedes vai ciedra Sibīrijas baltegles stumbram 
ir ļoti plāna, mīksta un gluda miza ar daudziem maziem 
uztūkumiem. Pamatiedzīvotājiem atvēra tos ar nazi, un tad 
savāca iztekošos sveķus, ko izmantoja brūču dziedēšanai.

SIBĪRIJAS KADIĶIS
Juniperus sibirica
Gadsimtiem ilgi Sibīrijas iedzīvotāji zināja par kadiķa, bagātā 
ar ēteriskajām eļļām, antibakteriālām un pretsēnīšu īpašības. 
Viņi gatavoja novārījumu no jauniem zariem, un mazgāja ar to 
mucas, kuras pēc tam izmantoja pārtikas uzglabāšanai ilgās 
ziemas laikā.

IRBENE
Viburnum opulus
Irbenes ogas ir ļoti skābas, un tiek uzskatītas par neēdamām 
lielākajā daļā valstu, kur aug šis augs. Bet tā kā pārtikas 
resursi Sibīrijā ir ierobežoti, vietējie iedzīvotāji ir iemācījušies 
apstrādāt šīs ogas. Tās tiek izmantotas kā pildījums 
tradicionāliem Sibīrijas pīrāgiem.

SIBĪRIJAS DZĒRVENE
Vaccinium oxycoccus
Savvaļas Sibīrijas dzērvene satur lielu antioksidantu 
daudzumu. Šīm ogām ir ne tikai atšķirīgs sastāvs, bet arī ir 
pilnīgi atšķirīgas no viņu amerikāņu "kolēģiem" pēc izskatā: 
tās ir mazākas un biezākas, ar daudz intensīvāku aromātu, pēc 
garšas skābas, nevis saldas.

MĀLLĒPE
Tussilago farfara
Šim augam Krievijā ir neparasts nosaukums – tautā to sauc 
par māti-un-pamāti. Tas ir tāpēc, ka augšējā lapas virsma ir 
gluda un auksta, bet pretēja puse ir samtaina un silta.

SIBĪRIJAS ČEMURU PALĒKS
Chimáphila umbellata
Tulkojumā no vairākām valodām dažādās valstīs, šī mazā meža 
auga nosaukums nozīmē "mīlošs ziemu". Iemesls ir tas, ka 
čemuru palēks – viens no nedaudzajiem mūžzaļiem zālaugiem 
ziemeļu mežos, arī Sibīrijā.

SIBĪRIJAS AUGU PASAULE
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AMŪRAS KORĶAKOKS
Phellodendron amurense
Līdz ar Ginkgo biloba Amūras korķakoks ir relikts augs – tas ir, 
tie ir pastāvējusi pasaulē pirms ledus laikmeta. Šī koka miza ir 
ļoti iecienīta tradicionālajā ķīniešu medicīnā un tiek izmantota 
kā daudzfunkcionāls līdzeklis.

SIBĪRIJAS ŠAURLAPU UGUNSPUĶE
Chamerion angustifolium
Šis augs ir zināms Sibīrijas iedzīvotājiem jau ilgu laiku. 
Ugunspuķes lapas ir viegli iziet fermentācijas procesu 
(rūgšanas), kā arī īstās tējas lapas, pateicoties tam tās var 
izmantot kā lielisku aizvietotāju parastai tējai.

RŪGTLAPE
Saussurea pygmea
Šis augs ir tipisks "kalnietis" – parasti to var atrast augstu 
kalnos ledāju līmenī. Lai izvairītos no nežēlīgas saules, rūgtlape 
attīstījusi vairākas specifiskas īpašības: tās kāti klāti ar ūkainiem 
matiņiem, bet saknes savstarpēji  sapītas, veidojot ciešu 
masu puslodes veidā (vietējie iedzīvotāji to sauc par raganas 
gredzeniem).

SIBĪRIJAS SĒJAS LINS
Linum usitatissimum
Sibīrijas iedzīvotāji tradicionāli izmantoja linšķiedras, kā 
aizstājēju dārgākam materiālam – kokvilnai. No atlikušām pēc 
linu pārstrādes sēklām, ar laiku sāka iegūt eļļu un lietot to 
uzturā. Labvēlīgo linsēklu eļļas ietekmi uz sirds un asinsvadu 
sistēmu zinātnieki atklāja tikai XX gadsimta beigās.

LAIMES PALĒCĪTE
Orthilia secunda
Tautā šo mazu mūžzaļu augu sauc par sieviešu meža zāli. 
Tas ir saistīts ar to, ka laimes palēcīti tradicionāli izmanto, lai 
ārstētu sieviešu neauglību.

KALNU ARNIKA
Arnica montana
Arnika – viens no spēcīgākajiem sirds-asinsvadu augiem uz 
planētas. Bet to iegūt nav tik vienkārši – tā dod priekšroku 
alpu pļavām un aug augstu kalnos, 9000 pēdu augstumā, kas 
ievērojami apgrūtina novākšanas procesu.

Sibīrijas augi, sēnes, garšaugi un ogas, ko mēs 
izmantojam mūsu produktos
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LIMITED! LIMITED!

TUNGALAG
Anti-age ādas toniks
Pretnovecošanās mitrinošs toniks ar 
aminoskābju un eļļu kompleksu lieliski mitrina 
ādu, palīdz to atjaunot. Augu eļļas baro ādu, 
padara to tvirtāku un elastīgāku.

Aktīvās sastāvdaļas: aminoskābju komplekss, basijas 
sviests, persika, mandeļu un kaņepju eļļas, sausserža, 
jāņogas un mežrozītes ekstrakti.

250 ml 
401808 8,97 €

TUNGALAG
Atsvaidzinošs un mitrinošs toniks 
Mitrinošais toniks lieliski papildina attīrošā 
pieniņa un skrubja lietošanas efektu. Meža 
zemeņu, pīlādžu, kazeņu un ķiršu ekstrakti 
pastiprina šūnu elpošanas funkciju, piesātina 
ādu ar mikroelementiem un vitamīniem. 
Kumelītei ir mitrinoša un nomierinoša 
iedarbība uz sausu un jūtīgu ādu.

Aktīvās sastāvdaļas: karbamīds, kumelītes ekstrakts, 
zemenes, kazenes un pīlādžogu ekstrakti.

250 ml 
401830 8,05 €

SEJAS KOPŠANA
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NUUR
Attīrošs augu gēls 
Rūpīgi attīra sejas ādu, maigi noņem 
kosmētiku un netīrumus. Neizraisa kairinājumu 
saskaroties ar acīm, mīkstina un nomierina ādu. 
Piemērots visiem ādas tipiem, īpaši kombinētai 
ādai.

Aktīvās sastāvdaļas: alveja, hohoba granulas, Sibīrijas 
ogu ekstrakti.

80 ml 
401831 8,05 €

BAARKHAD 
Maska ar ūdeļu taukiem  
Ūdeļu tauki krēma-maskas sastāvā 
efektīvi baro un mitrina ādu, stimulējot 
tās atjaunošanos, uzlabo ādas toni un ādas 
elastību. Izlīdzina sīkas krunciņas uz kakla, ap 
acīm un ap lūpām.

Aktīvās sastāvdaļas: ūdeļu tauki, bišu vasks, smiltsērkšķu 
eļļa, melisas ēteriskā eļļa, jasmīna ēteriskā eļļa.

100 ml 
400310 7,13 €
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ĶERMEŅA KOPŠANA

DUHAAL AZA 
Tonizējoša masāžas eļļa  
Atklājiet sev neparasto Sibīrijas ēterisko eļļu un piparmētras siltumu un 
enerģiju ar spēcīgu tonizējošu efektu!  Masāža ar šo eļļu uzlabo asinsriti 
un palīdz noņemt nogurumu.

Aktīvās sastāvdaļas: citronzāles un piparmētras ēteriskā 
eļļas, egles un mārsila ēteriskās eļļas, zaļās kafijas un 
lazdu riekstu eļļas.

100 ml  
401832  
7,02 €

DUHAAL AZA 
Nomierinoša masāžas eļļa  
Izsmalcināts sandalkoka, kardamona, ģerānijas un eikalipta sajaukums 
labvēlīgi iedarbojas uz organismu, atjaunojot spēku un nostiprinot 
imunitāti. Izlīdzina ādu.

Aktīvās sastāvdaļas: lavandas ēteriskā eļļa, piparmētras 
un sandalkoka ēteriskās eļļas, amoliņa ekstrakts, sezama 
eļļa.

100 ml  
401834  
7,02 €

DUHAAL AZA 
Sildoša masāžas eļļa 
Masāža ar sildošu eļļu stimulē asins cirkulāciju un vispārīgi stiprina 
organismu.
Palīdz noņemt muskuļu sasprindzinājumu.

Aktīvās sastāvdaļas: sarkano piparu un vaniļas eļļas, 
ingvera un kanēļa ēteriskās eļļas, muskatsalvijas, vetīvera 
un mandarīna ēteriskās eļļas.

100 ml  
401833  
7,02 €
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ANTI-AGE AUGU DEO-GĒLS 
INTĪMAI HIGIĒNAI
Ar gadiem, sakarā ar hormonālām izmaiņām 
ādā zaudē spēju saglabāt mitrumu, kas var 
radīt diskomfortu, nepatīkamu aromātu, 
sausumu un kairinājumu intīmā zonā. Šis gēls, 
kura pamatā ir dabīgi Sibīrijas augi nodrošinās 
maigu, nekaitīgu kopšanu, ilgstošu mitrināšanu 
un svaigumu visas dienas garumā.  Paredzēts 
ikdienas lietošanai. 

Aktīvās sastāvdaļas: trehaloze, amaranta ekstrakts, 
kumelītes un kliņģerītes ekstrakti.

250 ml  
409619  
9,40 €

SHUUDER
Dabīgas intīmās ziepes  
Rūpīgi attīra maigu ādu, saglabā intīmo zonu 
gļotādas dabīgo mitrumu. Tējas koka ēteriskā 
eļļa ziepju sastāva veicina ātru ādas sadzīšanu 
pēc mehāniskiem bojājumiem. Lavandas un 
piparmētru eļļas novērš nepatīkamu aromātu. 
Ziepes dāvā patīkamu tīrības un svaiguma sajūtu 
uz visu dienu.

Aktīvās sastāvdaļas: tējas koka ēteriskā eļļa, lavandas 
ēteriskā eļļa, piparmētras ēteriskā eļļa.

250 ml  
401825  
9,09 €
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ROKU UN KĀJU KOPŠANA

BAARKHAD
Atjaunojošs roku krēms
Bagātīgs krēms ar lieliskām dabīgām sastāvdaļām baro un 
aizsargā roku ādu no apkārtējās vides iedarbības. Pateicoties 
neaizstājamo taukskābju augstai koncentrācijai, smiltsērkšķu 
eļļa mīkstina ādu, palīdz atjaunot dabisko līdzsvaru ādā un 
saglabāt tās gludumu un elastību. Alantoīns nomierina ādu, 
palīdz mazināt kairinājumu.

Aktīvās sastāvdaļas: basijas sviests, rapšu, 
smiltsērkšķu un ciedru eļļas, ūdeļu tauki.

75 ml 
404863  
7,02 €
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ENHERGHEN 
Dezodorējošs kāju krēms 
Dezodorants kājām no dabīgiem augiem mazina nepatīkamu aromātu 
veidošanos, mazina svīšanu un saglabā pēdu ādu sausu. Piparmētras, 
tūjas un egļu skuju ēteriskās eļļas atvēsina, sniedz kājām svaiguma un 
viegluma sajūtu.

Aktīvās sastāvdaļas: tapiokas ciete, baltā vītola ekstrakts, 
lavandas ēteriskā eļļa.

75 ml  
401797  
8,40 €

MULHEN
Atvēsinošs kāju gēls 
Zāļu kriogēls palīdz mazināt noguruma sajūtu kājās. Vēsuma sajūta 
un nomierinošās ēteriskās eļļas palīdzēs ātri atslābināt kāju muskuļus, 
noņemt pietūkumu un diskomforta sajūtu. 

Aktīvās sastāvdaļas: sezama eļļa, zirgkastaņas ekstrakts, 
melnā plūškoka ekstrakts, piparmētras ēteriskā eļļa, kofeīns, 
krustnagliņu ēteriskā eļļa, trehaloze, raudenes ēteriskā eļļa, 
eikalipta ēteriskā eļļa, salmenes ēteriskā eļļa.

75 ml  
401803  
6,79 €

GORHON
Tonizējošs krēms ideālām kājām
Dabīgs tonizējošs krēms ātri atbrīvo no smaguma sajūtas kājās, 
nodrošina komforta un viegluma sajūtu kājās, efektīvi mitrina. Čemuru 
palēka ēteriskai eļļai ir tonizējoša iedarbība, un bioflavonoīds hesperidīns 
labvēlīgi ietekmē ādas mikrokapilārus. 

Aktīvās sastāvdaļas: glicerīns, hidroģenēti sojas polig-
licerīdi, čemuru palēka eļļa, mentols.

75 ml  
401804  
7,36 €
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SIBERIAN SPA
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SIBĪRIJAS ŽEŅŠEŅS
3 in 1: attīrīšana + pīlings + maska
Līdzeklis apvieno trīs galvenos posmus 
sejas ādas kopšanā: tīrīšanu, pīlingu un dziļu 
attīrīšanu. Pateicoties augu sastāvdaļām 
tas maigi noņem kosmētiku un netīrumus, 
kas nodrošina sejas ādai komforta sajūtu.

Aktīvās sastāvdaļas: Sibīrijas žeņšeņs, ozola mizas 
ekstrakts, kadiķa ekstrakts, mārsila ekstrakts, māllēpes 
ekstrakts.

75 ml 402585  5,08 €

PALUTINIET SEVI – 
PĀRVĒRSIET PARASTU 
PROCEDŪRU ĪSTAJĀ 
SPA RITUĀLĀ!
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SIBERIAN SPA

MEŽA ZEMENE UN PIPARMĒTRA 
Krēms rokām un nagiem  
Aromātisks krēms, kas bagātināts ar meža 
zemenes un piparmētras ekstraktiem, veicina 
roku ādas izlīdzināšanu un barošanu. Aktīvās 
krēma sastāvdaļas nodrošina nagu kopšanu, 
veicina to stiprināšanu un novērš trauslumu. 
Krēms sniedz vieglu meža zemeņu aromātu un, 
pateicoties gaisīgai tekstūrai uzreiz uzsūcas 
ādā.

Aktīvās sastāvdaļas: meža zemenes ekstrakts,  
piparmētras ekstrakts, saldā apelsīna ēteriskā eļļa, 
greipfrūta ēteriskā eļļa.

75 ml  
402587  
3,57 €

SIBĪRIJAS ŽEŅŠEŅS
Krēms rokām un nagiem  
Pateicoties vieglajai tekstūrai krēms ātri 
iesūcas āda, neatstāj lipīguma sajūtu. Barojoša 
formula ar Sibīrijas žeņšeņa ekstraktu un 
Virdžīnijas kadiķa ēterisko eļļu veicina roku 
ādas atjaunošanu un izlīdzināšanu. Keratīns 
krēma sastāvā, palīdz stiprināt nagus.

Aktīvās sastāvdaļas: Sibīrijas žeņšeņa ekstrakts, Virdžīni-
jas kadiķa ēteriskā eļļa, saldā apelsīna ēteriskās eļļas, 
bergamotes ēteriskā eļļa, dižzirdzenes ēteriskā eļļa, ingvera 
ēteriskā eļļa.

75 ml  
402588  
3,57 €
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LIMITED!

MEŽA ZEMENE UN PIPARMĒTRA 
Atsvaidzinošs dušas gēls  
Svaiga, aromātiska dušas želeja, ar Sibīrijas augu ekstraktiem efektīvi 
attīra ķermeņa ādu un uzlabo garastāvokli. Piparmētras ekstrakts 
līdzekļa sastāvā lieliski tonizē, meža zemeņu lapu esence mitrina ādu, 
piepilda to ar enerģiju un vitamīniem.

Aktīvās sastāvdaļas: meža zemenes un piparmētras 
ekstrakti, saldā apelsīna ēteriskā eļļa, greipfrūta  
ēteriskā eļļa..

250 ml  
402417  
8,28 €

SIBĪRIJAS ŽEŅŠEŅS
Tonizējošs dušas gēls  
Tonizējošs dušas gēls ar uzmundrinošu Sibīrijas žeņšeņa un Virdžīnijas 
kadiķa aromātu maigi attīra ķermeņa ādu un piepilda ar enerģiju. 
Līdzekļa formula bagātināta ar dabīgām mitrinošām vielām, kas padara 
ādu mīkstu un samtainu. 

Aktīvās sastāvdaļas: Sibīrijas žeņšeņa (eleuterokoka) 
ekstrakts, Virdžīnijas kadiķa ēteriskā eļļa, saldā apelsīna 
ēteriskās eļļas, bergamotes ēteriskā eļļa, dižzirdzenes 
ēteriskā eļļa, ingvera ēteriskā eļļa.

250 ml  
402416  
8,28 €

ARKTIKAS DZĒRVENE
Bagātīgs vitamīnu dušas gēls  
Grezns dušas gēls ar Sibīrijas dzērvenes ekstraktu un vērtīgām ēteriskām 
eļļām attīra ķermeņa ādu, piešķir patīkamu meža ogu aromātu. Aktīvās 
līdzekļa sastāvdaļas veicina ādas dziļu mitrināšanu un barošanu, saglabā 
tās elastību un skaistumu.

Aktīvās sastāvdaļas: Sibīrijas dzērvenes ekstrakts, 
Virdžīnijas kadiķa ēteriskā eļļa, saldā apelsīna ēteriskā eļļa, 
greipfrūta ēteriskā eļļa.

250 ml  
402418  
8,28 €
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SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE 
Krēms rokām un nagiem 
Krēms ietver vērtīgākās Sibīrijas, Bulgārijas un franču rožu īpašības:
pārsteidzošu aromātu un lielisku mitrināšanas spēju. Komponenti krēma 
sastāvā nodrošina antioksidantu aizsardzību, izlīdzina un baro roku ādu; 
keratīns stiprina nagus.

Aktīvās sastāvdaļas: mežrozītes, rozmarīna un franču rozes 
ekstrakti, Bulgārijas rozes ziedi un eļļa.

75 ml  
403443 
3,57 €

SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE 
Multiaktīvs sejas krēms 
Krēms rūpīgi kopj, baro un mitrina sejas un kakla ādu. Ar flavonoīdiem 
bagātā mežrozīšu eļļa veicina ādas atjaunošanu. Rožu ekstrakti 
kombinācijā ar rožu ēterisko eļļu izlīdzina ādas toni, piešķir ādai dabīgu 
mirdzumu un dāvina maigu ziedu aromātu. 

Aktīvās sastāvdaļas: mežrozītes eļļa, rožu ūdens, Bul-
gārijas rozes eļļa, žeņšeņa, rozmarīna un rožainās rodiolas 
ekstrakti.

50 ml  
404113 
11,62 €

SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE 
Extra Rich sejas eļļa
Ideāli piemērota intensīvai ādas kopšanai:
dziļi baro un tonizē ādu, palielina tās tvirtumu un elastību, stimulē 
ādas atjaunošanās procesus. Dabīgo augu eļļu pamats kombinācijā ar F 
vitamīnu nomierina un baro ādu.

Aktīvās sastāvdaļas: mežrozīšu augļu eļļa, Bulgārijas 
rozes eļļa, savvaļas rozmarīna ekstrakts.

15 ml  
404112 
11,62 €

SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE 
Aromātiskas putas dziļai mitrināšanai 
Aromātiskas putas, kas viegli iesūcas ādā ir īpaši veidotas ikdienas ādas 
kopšanai. Putu barojoša, bet vienlaikus delikāta formula ir bagātināta ar 
spēcīgiem augu antioksidantiem, ieskaitot alvejas, rozes un sausserža 
ekstraktus. Dabīgā rožu ēteriskā eļļa sniedz ilgstošu mitrinošu efektu, 
uzlabojot sejas ādas toni un tekstūru.

Aktīvās sastāvdaļas: rožu ziedu ekstrakts, rožu ēteriskā 
eļļa, sausserža ekstrakts, brūno aļģu ekstrakts, alvejas 
ekstrakts.

100 ml  
404111 
11,62 €
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SIBERIAN ROSE
Augstas kvalitātes 

kolekcija sejas 
kopšanai

SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE
Tonizējošs ziedu ūdens
Satur efektīvus augu ekstraktus un ēteris-
kās eļļas, kas baro, stiprina un maigi tonizē 
jebkura tipa ādu. Sajūtiet savu ādu dabīgi 
atjaunotu, mitrinātu, elastīgu un mirdzošu! 

SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE
Samtainas attīrošas putas
Aromātiskās samtainās attīrošās putas ir 
delikāts uz augu bāzes balstīts tīrīšanas 
līdzeklis, īpaši izstrādāts pat jūtīgai ādai. 
Maigi un saudzīgi attīra, tonizē un atjauno 
ādu, nodrošina svaigu un mirdzošu izskatu. 

Aktīvās sastāvdaļas:  ziedu ūdens, 
Bulgārijas rozes eļļa, mežrozītes 
ekstrakts.

150 ml  
405598  
13,79 €

Aktīvās sastāvdaļas: mežrozītes 
ekstrakts, ziedu ūdens, Bulgārijas 
rozes eļļa.

100 ml  
405597 
8,11 €
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IENIRSTI  
DABAS  
HARMONIJĀ
Kolekcija tika radīta īpaši ķermeņa 
kopšanai, kad nepieciešams atjaunot 
emocionālo līdzsvaru un spēku, uzsvērt 
tā dabisko skaistumu un izskatīties 
perfekti.

 • Dāvājiet sev sajūtu, ka apmeklējiet 
greznu spa salonu, neizejot no 
mājām 

 • Mitrināšana un kopšana katru dienu

 • Izsmalcināti aromāti un drosmīgas 
aromātu kombinācijas
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SPA COLLECTION

1.

2.

3.
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Meža zemene & Zaļā tēja

1. CUKURA ĶERMEŅA SKRUBIS  
MEŽA ZEMENE & ZAĻĀ TĒJA
Sugar body scrub Wild strawberry & Green tea 
Maigs skrubis ar cukuru un sasmalcinātām zemeņu sēkliņām piešķir 
ādai brīnišķīgu maigumu. Jutekliskais meža zemeņu aromāts, ko 
pastiprina zaļās tējas atsvaidzinošās nianses, padara ādas kopšanu par 
izsmalcinātu baudu! Meža zemeņu ekstrakts lieliski baro ādu un piešķir 
tai mirdzumu. Ikdienas ādas kopšana, izmantojot produktus, kuru 
pamatā ir savvaļas ogas - tā ir jūsu ādas ideāla atslēga!

Aktīvās sastāvdaļas: cukurs, sasmalcinātas zemeņu sēklas, zaļās tējas, 
zemeņu un aveņu ekstrakti, šī sviests un pistācijas eļļa.

100 ml  
410016 
7,26 €

2. ROKU UN ĶERMEŅA ZIEPES  
MEŽA ZEMENE & ZAĻĀ TĒJA
Hand & Body Wash Wild strawberry & Green tea
Krēmveida ziepes ar zīdainu tekstūru un juteklisku nogatavojušās 
meža zemenes aromātu, iegremdētās zaļās tējas atsvaidzinošās 
niansēs. Efektīvi noņem netīrumus, piešķir ādai mirdzumu un padara to 
elastīgāku!

Aktīvās sastāvdaļas: pistāciju eļļa, šī sviests, meža zemeņu, zaļās tējas un 
aveņu ekstrakti.

250 ml  
410022 
7,26 €

3. AUGU ĶERMEŅA MITRINĀTĀJS 
MEŽA ZEMENE & ZAĻĀ TĒJA
Herbal Body Moisturizer Wild strawberry & Green tea
Padariet ādas kopšanu par īstu baudu! Ķermeņa mitrinātājs ar 
maigu tekstūru mīkstina un baro ādu, piešķir jutekliskās zemenes un 
atsvaidzinošas zaļās tējas aromātu. Produkta pamatā - ir greznie šī 
sviests un pistāciju eļļa, tonizējošs zaļās tējas lapu ekstrakts, kā arī 
meža zemeņu un aveņu ekstrakti ar lieliskām mitrinošām un barojošām 
īpašībām.

Aktīvās sastāvdaļas: meža zemeņu, zaļās tējas un aveņu ekstrakti. 
250 ml  
410019 
7,87 €
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SPA COLLECTION
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Ciedrs & Ābols

2. ROKU UN ĶERMEŅA ZIEPES  
CIEDRS & ĀBOLS
Hand & Body Wash Cedar & Apple
Krēmveida ziepes ar sulīgā ābolu un cēlā ciedra aromātu sniegs labu 
garastāvokli agrā rītā! Maiga formula ar augu sastāvdaļām nodrošina 
efektīvu ādas atjaunošanos un lieliski atsvaidzina ādu, atgriežot tās 
skaistumu un veselīgu izskatu.

Aktīvās sastāvdaļas: šī sviests, pistāciju un ciedra eļļas, ābolu sula un 
baltegles ēteriskā eļļa.

250 ml  
410021 
7,26 €

3. AUGU ĶERMEŅA MITRINĀTĀJS  
CIEDRS & ĀBOLS
Herbal Body Moisturizer Cedar & Apple
Mitrinātājs ar maigu tekstūru lieliski iesūcas ādā, mīkstina un mitrina 
ādu, piešķir tai gludumu. Ābolu sula atsvaidzina ādu, tonizē un uzlabo 
elastību, vērtīga ciedru eļļa lieliski baro to. Pēc uzklāšanas uz ķermeņa 
saglabājās aromātiskā cēlā ciedra un sulīga ābola šleife! 

Aktīvās sastāvdaļas: ciedra un sojas eļļas, ābolu sula un baltegles ēteriskā 
eļļa.

250 ml  
410018 
7,87 €

1. CUKURA ĶERMEŅA SKRUBIS  
CIEDRS & ĀBOLS
Sugar body scrub Cedar & Apple 
Maigs skrubis ar cukuru un drupinātiem ciedru riekstiem attīra ādu, 
piešķir tai maigumu un svaiguma sajūtu! Lieliskam šī sviestam un 
pistācijām ir mitrinošas īpašības, vērtīga ciedra eļļa lieliski baro 
un piesātina ādu ar vitamīniem. Baltegles eļļa skrubja sastāvā - ir 
atradums tiem, kas vēlas redzēt savu ādu elastīgu un mirdzošu, jo 
līdzekļi ar baltegles eļļu stimulē kolagēna veidošanos un palielina 
elastību.

Aktīvās sastāvdaļas: cukurs, ciedru riekstu čaulas, ciedra ēteriskā eļļa, 
baltegles ēteriskā eļļa, pistāciju eļļa un šī sviests.

100 ml  
410015 
7,26 €
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VITAMAMA
LAIMĪGI NO DABAS!
Balstoties uz savu maternitātes pieredzi un 
pētot Sibīrijas dabas bagātību, mēs esam 
izstrādājuši zīmolu "Vitamama Baby" – 
ekoloģiski tīru produktu sēriju bērnu ādas 
kopšanai, lai bērni būtu tīri, nomazgāti un 
apmierināti, bet viņu mammas – pozitīvas un 
pārliecinātas. To saka par viņiem: laimīgi no 
dabas! Vai par jums?   

VISS LABĀKAIS NO DABAS – AKTĪVAI 
BĒRNĪBAI UN VECĀKU LAIMEI!
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PILNVĒRTĪGA MAZUĻA KOPŠANA NO 
PIRMAJĀM DZĪVES DIENĀM.

ĒRTI –  
AR VIENU ROKU!

Putas, krēms un 
koncentrāts iepakoti 

ērtās pudelēs ar 
dozātoriem.

VITAMAMA BABY
Bērnu vannas koncentrāts 
ar kumelīšu ūdeni
Ieprieciniet mazuli ar aromātisku peldi siltā 
vannā! Augu koncentrāts neveido putas un 
saudzīgi kopj bērna ādu. Kliņģerīte, trejdaivu 
sunītis un strutene atsvaidzina ādu un palīdz 
mazināt kairinājumu. Lavandas un kumelītes 
ēteriskās eļļas nomierina ādu un noskaņo 
mazuli labam miegam.

Aktīvās sastāvdaļas: kliņģerīte, trejdaivu sunītis un 
strutene,lavandas un kumelītes ēteriskās eļļas.  

200 ml  
404241  

7,26 €
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3+

Oriģinālo receptūru 
pamatā  —

KUMELĪŠU 
ŪDENS, 

kas ir ļoti saudzīgs pret 
maigo bērna ādu.
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VITAMAMA BABY
Bērnu attīrošas pu-
tas ar Sibīrijas priežu 
un kumelīšu ūdeni
Maigas putas, ar kumelīšu un 
priežu ūdeni pamatā, saudzīgi 
attīra jūsu mazuļa maigo ādu, 
saglabājot to mīkstu un mit-
rinātu. Kumelītes un lavandas 
eļļas palīdz saglabāt ādu ve-
selīgu, novērš ādas sausumu 
un kairinājumu. Īsta daba dara 
brīnumus!

Aktīvās sastāvdaļas: kumelītes 
un priedes destilāts,lavandas un 
kumelītes ēteriskās eļļas.

250 ml  
404242  7,85 €

VITAMAMA BABY
Bērnu krēms ar ku-
melīšu ūdeni 
Maigs krēms mazuļa ādas 
kopšanai no pirmajām dzīves 
dienām. Pantenols veicina 
optimālu ādas mitrināšanu, 
nostiprinot tās barjeras funk-
cijas. Ārstniecības kumelītes 
un lavandas ēteriskās eļļas 
palīdz mazināt kairinājumu un 
novērš ādas lobīšanos. 

Aktīvās sastāvdaļas: pantenols, 
kumelītes destilāts,lavandas un 
kumelītes ēteriskās eļļas.

200 ml  
404240  7,26 €

ZELTA ZIVTIŅA
Produkts veicina smadzeņu 
funkcijas un redzes uzturēšanu, 
normālu kalcija un fosfora absor-
bciju, kā arī pareizu imūnsistēmas 
darbību, kas ir ļoti svarīgi augoša-
jam organismam. Oriģinālā ērta 
kapsula: kapsulas forma želatīna 
zivtiņas veidā paceļ garastāvokli 
un aizsargā kapsulas saturu no 
oksidācijas.
Bērniem no 3 gadu vecuma.

Sastāvs: linsēklu eļļa, taukskābju 
etilesteris, kas sastāv no zivju eļļas, 
vitamīniem E, A, D3, želatīns.

75 g 
500126 10,16 €
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DABAS 
SKAISTUMA 
LABORATORIJA

JAUNS LĪMENIS JŪSU ĀDAS 
KOPŠANAI
BIOLOĢISKI AKTĪVĀ SIBERIAN WELLNESS 
KOSMĒTIKA APVIENOJA DABU, ZINĀTNI UN 
SKAISTUMU VIENOTĀ KONCEPCIJĀ:

• maksimālā bioloģiski aktīvo vielu koncentrācija;

• nesatur parabēnus, sulfātus un ftalātus;

• komponentu efektivitāte pierādīta ar klīniskiem 
pētījumiem.
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COSMETELLECTUAL SEJAS KRĒMS
Pateicoties tā vieglai un samtainai tekstūrai, tas ātri 
uzsūcas un ir ideāli piemērots kā pamats dekoratīvai 
kosmētikai. Gudrā formula darbojas dermas līmenī: 
DiamondSIRT® palīdz atjaunot ādu no iekšienes, 
un SWT-7 ™ (svertijas ekstrakts) palīdz izlīdzināt 
vertikālas un horizontālas grumbiņas - pozitīvs efekts 
ir redzams pēc 7 dienām. Altaja lakas plakanpiepes 
ekstrakts ir spēcīgs antioksidants, kas aizsargā ādu no 
priekšlaicīgas novecošanās.
Rezultāts: elastīga, tvirta un blīvāka āda, kas ir 
piepildīta ar enerģiju un dabisko mirdzumu.

50 ml 409843/406342 27,47 €

COSMETELLECTUAL SERUMS
Jaunās paaudzes intelektuālā 
seruma formula ir bagātināta ar 
Hyaluronic Filling Spheres (hialurona 
pildvielu sfērām), kas veicina dziļu un 
ilgstošu ietekmi uz grumbām. Lakas 
plakanpiepes un ķiršu ziedlapiņu 
ekstrakti, kā arī Sibīrijas dzērveņu 
sēklu eļļa nodrošina spēcīgu 
pretnovecošanās un antioksidantu 
aizsardzību starojošajai un jaunai 
ādai.

50 ml 409280/406466 27,47 €

EXPERALTA 
PLATINUM
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411998
tonis 2 / vidēji gaišs

407583
tonis 1 / gaišs

MITRINOŠS TONĒJOŠS KRĒMS SPF 15
Lielisks kopjošs krēms ar kūstošu tekstūru mitrina ādu un 
izveido neredzamu pārklājumu, kas delikāti izlīdzina sejas 
toni. Speciāla formula 3 in 1:
1. Samazina smalkās līnijas un grumbas.
2.  Palīdz atjaunot ādas jaunības mirdzumu.
3. Aizsargā no UV-starojuma kaitīgās iedarbības pateicoties 
SPF filtram.
Regulāra krēma lietošana veicina ādas atjaunošanu, 
nostiprināšanu un izlīdzināšanu.

30 ml 22,14 €
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EXPERALTA 
PLATINUM

Trīs pilnvērtīgi līdzeklikompleksai kopšanai piemēroti-
visiem ādas tipiem. Ko jūs izvēlēsieties?Maigu tekstūru 
vieglā dienaskrēma, intensīvu dienas kopšanuvai barojošu 
nakts krēmu?Ieklausieties sevi un izmēģiniet!

MITRINĀŠANA UN BAROŠANA
(IKDIENAS KOPŠANA)

PĀRVĒRŠANĀS FORMULA

SISTĒMAS X50 
MIKROKAPSULAS
Ļoti precīza aktīvo vielu 
transportēšana mūsu ādas šūnās. 
Katrā mikrokapsulā - aktīvās vielas 
(vērtīgā viela) un ārpus tās – signālu 
proteīni, kas nodrošina pareizu 
"savējais - svešais" atpazīšanu un 
netraucētu iekļūšanu iekšpusē.

KOLOIDĀLAIS 
PLATĪNS
Palielina kolagēna sintēzi 
un uzlabo ādas elastību 
(jūsu priekšrocības: 
ātrs efekts un ilgstoša 
iedarbība)
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ATJAUNOJOŠS ACU KRĒMS
Augsti efektīvs krēms ādai ap acīm, minimizē mimikas grumbu un tumšo loku 
zem acīm veidošanos. Dabīgie oligosaharīdi veicina ilgstošu mitrināšanu. 
Lietošanas laikā āda kļūst elastīgāka, tvirtāka un pievilkta.
Ultra-viegls atjaunojošs krēms ādai ap acīm, kura pamatā ir bišu vasks, jojoba, 
olīvu un kamēlijas eļļas, ir bagātināts ar spēcīgiem ganodermas, melnās vistenes 
un bišu māšu pieniņa ekstraktiem,     ilglaicīgai un neredzamai aizsardzībai.

15 ml 
404326 10,00 €

INTENSĪVI ATJAUNOJOŠS NAKTS KRĒMS
Uzlabotā bioliftinga formula ar apjoma efektu palīdz izlīdzināt grumbas. 
Rezultāts: āda izskatās gludāka un tvirtāka, sejas kontūras - skaidrākas. Satur 
vērtīgas augu eļļas, olīveļļu, sezama eļļu un basijas sviestu, pretnovecošanās 
biopeptīdu kompleksu, peonijas, amaranta un trejkrāsu vijolītes ekstraktus, kas 
veicina ātru ādas atjaunošanos.

50 ml 
404323 22,19 €

ULTRA RICH ATJAUNOJOŠS DIENAS KRĒMS
Uzlabotā pretnovecošanās formula palīdz palielināt ādas elastību un palīdz aiz-
sargāt to no dehidratācijas, palīdzot atjaunot mitruma rezerves. Dabiskās krēma 
sastāvdaļas, rožainā rodiola, kliņģerīte un žeņšeņs, bagātīgi baro un mitrina ādu, 
palīdzot to aizsargāt no vecuma izmaiņām, padarot ādu gludu un mirdzošu.
Satur dabīgu biopeptīdu kompleksu, nepārziepojamās olīveļļas vielas, Sibīrijas 
rodiolas, kliņģerītes un žeņšeņa ekstraktus, kas veicina dziļu un ilgstošu ādas 
mitrināšanu.

50 ml 
404321 22,19 €

VIEGLS ATJAUNOJOŠS DIENAS KRĒMS
Vērtīgs biopeptīdu komplekss, Gotu Kolas ekstrakts un Sibīrijas smiltsērkšķu 
eļļa dziļi mitrina, baro un palīdz atjaunot nobriedušu ādu. Pēc dažām nedēļām 
jūsu seja izskatās jaunāka: grumbas izlīdzinās, kontūras kļūst skaidrākas, un 
tonis - vairāk izlīdzināts. Sejas krēms ar vieglu tekstūru, kā pamatā Sibīrijas 
smiltsērkšķu un Altaja rapšu sēklu eļļas, bagātināts ar rozmarīna, Gotu Kola, 
plakanpiepes un šitaki sēņu ekstraktiem. Saglabā jūsu dabisko skaistumu katru 
dienu.

50 ml 
404320 22,19 €
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50+

30+

40+

MITRINOŠS SERUMS-KONCENTRĀTS 
Inovatīvs X50 Hyalfiller komplekss ar hialuronskābi, mitrumu 
saglabājošs aļģu ekstrakts, bišu māšu pieniņš un Sibīrijas arnikas 
ekstrakts mitrina, baro un atjauno pat nobriedušu ādu. Dažu nedēļu 
laikā jūsu āda izskatīsies ievērojami vairāk starojoša un jaunāka, 
samazināsies redzamu grumbu skaits, sejas kontūras kļūs skaidrākas, 
un tonis vairāk izlīdzināsies.

10 ml 
404322 11,62 €

MODELĒJOŠS SERUMS-KONCENTRĀTS 
Luksusa izlīdzinošs serums, bagātināts ar Sibīrijas citronliānas ekstraktu 
un bišu māšu pieniņu, palīdz atjaunot ādu, uzlabo sejas kontūras, 
piešķir elastību un uzlabo vispārējo nobriedušās ādas stāvokli. Augu 
komponenti (Sibīrijas galēga, Altaja plakanpiepe un aļģes) veicina ādas 
mitrināšanu un grumbu izlīdzināšanu, piešķir sejai svaigumu.

10 ml 
404325 11,62 €

PRETGRUMBU SERUMS-KONCENTRĀTS
Serums intensīvi mitrina ādu, padara to vairāk starojošu un jau-
neklīgāku. Bagātināts ar dabīgiem oligopeptīdiem X50 Myocept, 
sejas muskuļus tonizējošo kompleksu un žeņšeņa ekstraktu ādas 
atjaunošanai, tas ievērojami samazina grumbu rašanos.

10 ml 
404324 11,62 €

Mērķiedarbības līdzekļi, kuru pamatā ir Sibīrijas vērtīgie augi un 
progresīvie zinātniskie komponenti,  atjauno ādas mirdzumu un 
elastību.

MĒRĶTIECĪGA KOPŠANA 
(SKAISTUMA SERUMI)

100



ICE TOUCH INSTANT LIFT MASK 
Momentālas lieliskas pārvērtības! Bagātināta ar uzmundrinošiem augu 
ekstraktiem, sinepju eļļu un lakas plakanpiepes ekstraktu, atvēsinoša maska 
atmodina sejas ādu, izdzēš noguruma pēdas, samazina pietūkumu, nodrošina 
liftinga efektu. Neaizvietojama karstā laikā un saspringtā režīmā. Intensīvā 
kopšana jūsu skaistuma rituālā.

Aktīvās sastāvdaļas: lakas plakanpiepe, Abisīnijas sinepju eļļa, kre-
ses ziedu, arnikas un kliņģerītes ekstrakti, organiskās minerālvielas 
(magnijs, varš, cinks) un E vitamīns.

50 ml  
410091   
10,53 €

JAUNUMS
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EXPERALTA 
PLATINUM

Uzlabotie attīrīšanas līdzekļi veicina ādas piesātināšanu ar enerģiju, attīra 
no toksīniemun netīrumiem, atjauno dabīgupH-balansu, palīdz aizsargāt no 
nelabvēlīgiem vides faktoriem.

ATTĪRĪŠANA
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ATJAUNOJOŠS MICELĀRAIS ŪDENS SEJAI 
Pateicoties inovatīvai micelārai formulai, tā nodrošina papildu maigu, 
bet efektīvu tīrīšanu un ir piemērota arī visjutīgākajai ādai. Produkts 
ir bagāts ar augu ekstraktiem un tam ir antioksidantu un anti-no-
vecošanās īpašības, tas baro, atjauno un aizsargā ādu. 

200 ml 408369 
150 ml  404328 LIMITED 13,07 €

HIDROFĪLA ATTĪROŠA EĻĻA
Vērtīga eļļa regulārai sejas ādas attīrīšanai un dekoratīvās kosmētikas 
noņemšanai veidota uz augu eļļu un ūdens bāzes. Veidojot patīkamu 
emulsiju, tā lieliski attīra ādu, neatstājot taukainības sajūtu. Ideāli 
piemērota sausai un normālai ādai.

200 ml 408368 
150 ml 404327 LIMITED 13,55 €

DZIĻI ATTĪROŠS PĪLINGA LOSJONS 
Maigs pīlings, kas izveidots uz dabīgo skābju bāzes, palīdz noņemt 
netīrumus un atmirušās šūnas, kas liek ādai izskatīties svaigākai un sta-
rojošai. Ideāla ikdienas kopšana taukainai ādai un ādai ar pinnēm.

200 ml 408370 
150 ml 404330 LIMITED 12,58 €

ULTRA-SOFT CREAM CLEANSER
Pārvērtiet ikdienas attīrīšanas rituālu bezgalīgā priekā! Ultra mīksts 
attīrīšanas krēms ir piemērots arī jutīgai ādai, kurai nav piemēroti 
attīrīšanas līdzekļi ar ziepēm. Pateicoties augu formulai, kuras pamatā ir 
Sibīrijas ciedru eļļa un linsēklu ekstrakts, kas mīkstina ādu, kā arī Altaja 
lakas plakanpiepes ekstrakts, kas ir bagātīgs antioksidantu avots, efektī-
vi noņem netīrumus un dekoratīvo kosmētiku, nesausinot ādu.

100 ml 409977 13,07 €

JAUNUMS
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TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

  *ĪSTA DABA  |  ĪSTA ZINĀTNE  |  CILVĒKIEM

JŪSU KONSULTANTS:   

  

 www.siberianhealth.com


