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Закохайся  в красу  миті!Влюбись в красоту мгновения!



ПРИТЯГАЙ 
ЗАХОПЛЕНІ 
ПОГЛЯДИ!
ПРИТЯГИВАЙ 
ВОСХИЩЕННЫЕ  
ВЗГЛЯДЫ!

При купівлі будь-якого продукту з Q10 
«Витамины красоты» —  зі знижкою  30%При покупке любого продукта  

с Q10 «Витамины красоты» — 
со скидкой 30% 



500115
«ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ»
Вітамінний комплекс для підтримання 
загального тонусу жіночого організму.
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
Витаминный комплекс для поддержания 
общего тонуса женского организма.

30 капсул 122 грн  
  174 грн

КОЕНЗИМ Q10 наповнює глибокі 
шари шкіри енергією, покращує 
клітинне дихання, сповільнює 
процеси старіння. Завдяки йому 
клітини активніше виробляють 
колаген, еластин і гіалуронову 
кислоту: шкіра стає більш щіль-
ною і пружною, вікові та мімічні 
зморшки розгладжуються.
КОЭНЗИМ Q10 наполняет глубокие 
слои кожи энергией, улучшает кле-
точное дыхание, замедляет процессы 
старения. Благодаря ему клетки 
активнее вырабатывают коллаген, 
эластин и гиалуроновую кислоту: кожа 
становится более плотной и упругой, 
возрастные и мимические морщинки 
разглаживаются.

411211 
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ОНОВЛЮЮЧИЙ 
Активний відновлювальний крем з ко-
ензимом Q10 розроблено спеціально 
для втомленої, тьмяної шкіри, схильної 
до стресів. При регулярному застосу-
ванні крему шкіра стає більш щільною, 
гладенькою і пружною; обличчя сяє 
свіжістю і виглядає відпочилим.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ОБНОВЛЯЮЩИЙ
Активный обновляющий крем с коэнзимом 
Q10 разработан специально для уставшей, 
потускневшей кожи, подверженной стрессам. 
При регулярном применении крема кожа 
преображается — становится более плотной, 
гладкой и упругой; лицо сияет свежестью и 
выглядит отдохнувшим.

50 мл 285 грн

411212
КРЕМ ДЛЯ ПОВІК ОНОВЛЮЮЧИЙ
Ніжний відновлювальний крем з 
коензимом Q10 комплексно доглядає 
за шкірою повік, заряджає клітини 
енергією, усуває сліди втоми.
КРЕМ ДЛЯ ВЕК ОБНОВЛЯЮЩИЙ
Нежный обновляющий крем с коэнзимом 
Q10 комплексно ухаживает за кожей век, 
заряжает клетки энергией, устраняет следы 
усталости.

15 мл 175 грн

ОЛІЯ НАСІННЯ ГРАНАТА захи-
щає, живить і зволожує шкіру, 
запускає глибинні процеси реге-
нерації, помітно покращує зов-
нішній вигляд і стан шкіри. 
МАСЛО СЕМЯН ГРАНАТА защищает, 
питает и увлажняет кожу, запускает 
глубинные процессы регенерации, 
заметно улучшает внешний вид и со-
стояние кожи.



ТВІЙ СЕКРЕТ 
РОЗКІШНИХ ПЕРЕМОГ! 
ТВОЙ СЕКРЕТ РОСКОШНЫХ ПОБЕД!

Для макіяжу моделі використані: стійкий  
олівець для губ (колір: класичний червоний,  
код 407725) і зволожувальна помада (колір: 
класичний червоний, код 406332).
Для макияжа модели использованы: стойкий 
карандаш для губ (цвет: классический 
красный, код 407725) и увлажняющая помада 
(цвет: классический красный, код 406332).
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СТАНЬ АРОМА-
ЕКСПЕРТОМ!
СТАНЬ АРОМА-
ЭКСПЕРТОМ!

406335 
кораловий
коралловый

406332 
класичний 
червоний 
классический 
красный

406336 
стигла вишня 
спелая вишня

ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ПОМАДА 
Стійкий колір і догляд за шкірою 
губ в одній помаді: кремова 
формула для абсолютного 
комфорту і впевненості в собі.
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПОМАДА 
Стойкий цвет и уход за кожей губ в одной 
помаде: кремовая формула для абсолют-
ного комфорта и уверенности в себе.

3,5 г 633 грн

412912 
DYNAMIQUE | ДИНАМІКА
орієнтальний, пряний
DYNAMIQUE | ДИНАМИКА
ориентальный, пряный
50 мл 1590 грн

412913
ÉVOLUCION | ЕВОЛЮЦІЯ
свіжий, зелений, чуттєвий 
ÉVOLUCION | ЭВОЛЮЦИЯ
свежий, зеленый, чувственный
50 мл 1590 грн

412914
ABSOLU | АБСОЛЮТ
амбровий, деревний, теплий 
ABSOLU | АБСОЛЮТ
амбровый, древесный, теплый
50 мл 1590 грн

При купівлі  будь-якої парфумерної води помада —  за 139 грн!При покупке любой  
парфюмерной воды помада —  

за 139 грн!

406333 
холодний 
рожевий
холодный 
розовый
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РОЗСТАВ АКЦЕНТИ: 
ЗЕЛЕНИЙ — ХІТ СЕЗОНУ! 
РАССТАВЬ АКЦЕНТЫ:  
ЗЕЛЕНЫЙ — ХИТ СЕЗОНА!

Для макіяжу моделі використані: олівець для брів  
(колір: насичений коричневий, код 412663), тіні для повік 
(кольори: пряний еспресо, код 412674; зелений оксамит,  

код 412676; шампань, код 406338; рожеве золото, код 412675), 
олівець для очей (колір: хакі, код 406337).

Для макияжа модели использованы: карандаш для бровей 
(цвет: насыщенный коричневый, код 412663), тени для 

век (цвета: пряный эспрессо, код 412674; зеленый бархат, 
код 412676; шампань, код 406338; розовое золото, код 412675), 

карандаш для глаз (цвет: хаки, код 406337).
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412675 
рожеве золото 
розовое золото

412673  
холодний бежевий 
холодный бежевый

СТІЙКИЙ ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ОЧЕЙ
Спеціальна водостійка формула олівця 
тримається протягом 12 годин: не розмазується 
і не залишає плям.
СТОЙКИЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
Специальная водостойкая формула карандаша держится 
в течение 12 часов: не размазывается и не оставляет пятен.

0,4 г 279 грн 
  349 грн

412674  
пряний еспресо 
пряный эспрессо

412676 
зелений оксамит 
зеленый бархат

406337
хакі
хаки

406338 
шампань 
шампань

ТІНІ-
ХАЙЛАЙТЕР 

ТЕНИ-
ХАЙЛАЙТЕР

412671
чорний 
черный

412672
коричневий 
коричневый

ТРЕНД  
ВЕСНИ 
2020 

ТРЕНД  
ВЕСНЫ  

2020

ТІНІ ДЛЯ ПОВІК
Високопігментовані тіні: рівномірне 
нанесення сухим і вологим способом, 
легке розтушовування. 
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
Высокопигментированные тени: равномерное 
нанесение сухим и влажным способом, легкое 
растушевывание. 

1,2 г 300 грн 
  375 грн

ТРЕНД  
ВЕСНИ 
2020 

ТРЕНД  
ВЕСНЫ  

2020
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409280 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 
СИРОВАТКА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА
50 мл 561 грн  
  748 грн

8 годин
перетворення шкіри

До

До 8 часов преображения кожи

412679 
КРЕМ, 
ЩО ВІДНОВЛЮЄ 
ПРУЖНІСТЬ ШКІРИ
КРЕМ, ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ 
КОЖИ
30 мл 587 грн  
  734 грн

412680 
ТОНІЗУЮЧИЙ 
ФЛЮЇД 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА
30 мл 587 грн  
  734 грн

413939 
ГІДРОГЕЛЕВІ ПАТЧІ, 
ЩО ТАНУТЬ НА ШКІРІ ТА 
ОСВІЖАЮТЬ ЇЇ, ДЛЯ ШКІРИ 
НАВКОЛО ОЧЕЙ
ОСВЕЖАЮЩИЕ ТАЮЩИЕ 
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
60 шт. 816 грн  
  1020 грн

410682 
ГІДРОГЕЛЕВІ ПАТЧІ ДЛЯ 
ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
60 шт. 816 грн  
  1020 грн

6



PLATINUM MATRIX EM 
ПЕПТИД — АКТИВАТОР 
СИНТЕЗУ КОЛАГЕНУ 
ДЛЯ ПРУЖНОСТІ ТА 
ЕЛАСТИЧНОСТІ ШКІРИ
ПЕПТИД — АКТИВАТОР СИНТЕЗА 
КОЛЛАГЕНА ДЛЯ УПРУГОСТИ 
И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ

408373  
ІНТЕНСИВНО ОМОЛОДЖУВАЛЬНИЙ ДЕННИЙ КРЕМ
Крем з комбінацією пептидів збільшує вироблення 
колагену і еластину. Глибина і кількість зморщок 
скорочуються, контур обличчя стає більш чітким, 
шкіра знову набуває сяяння та пружності.
ИНТЕНСИВНО ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ
Крем с комбинацией пептидов увеличивает выработку колла-
гена и эластина. Глубина и количество морщин сокращаются, 
контур лица становится более четким, кожа вновь обретает 
сияние и упругость.

50 мл 467 грн

410091  
КРІОЛІФТИНГОВА МАСКА 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Миттєво пробуджує шкіру обличчя, 
стирає сліди втоми, зменшує 
набряклість, надає ліфтинг-ефект.
КРИОЛИФТИНГОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Мгновенно пробуждает кожу лица, стира-
ет следы усталости, уменьшает отечность, 
оказывает лифтинг-эффект.

50 мл 221 грн

688 грн 516 грн

Experalta Platinum 
Beauty Set

ЛІФТИНГ-ЕФЕКТ 
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ 
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500646
БАТОНЧИК-КОЗИНАК
ГАРБУЗ-МАНГО

ГАРБУЗ + МОРКВА + АРАХІС + 
МАНГО + ФІСТАШКА
БАТОНЧИК-КОЗИНАК
ТЫКВА-МАНГО

ТЫКВА + МОРКОВЬ + АРАХИС + МАНГО + 
ФИСТАШКА

2 батончика по 17 г 39 грн

ОВОЧІ ТА 
ФРУКТИ — 
ЦЕ КРУТО!

ОВОЩИ И ФРУКТЫ — 
ЭТО КРУТО!

ПРОСТА ФОРМУЛА: 
СКЛАДНІ ВУГЛЕВОДИ ДЛЯ 
ЕНЕРГІЇ НА ВЕСЬ ДЕНЬ! 
 • ПРАВИЛЬНІ ВУГЛЕВОДИ
 • МІНІМУМ КАЛОРІЙ
 • ЖОДНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ
 • 100% РОСЛИННИЙ ПРОДУКТ

ПРОСТАЯ ФОРМУЛА: СЛОЖНЫЕ 
УГЛЕВОДЫ ДЛЯ ЭНЕРГИИ  
НА ВЕСЬ ДЕНЬ! 
 • ПРАВИЛЬНЫЕ УГЛЕВОДЫ
 • МИНИМУМ КАЛОРИЙ
 • НИКАКИХ АРОМАТИЗАТОРОВ
 • 100% РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ!

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
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500543
WEIGHT CONTROL
ЯБЛУКО-ЛИМОН

Освіжний напій з лимонним і яблучним 
соком ідеально підійде для корекції раціону, 
контролю калорійності та як джерело 
натуральної клітковини на кожен день.
WEIGHT CONTROL
ЯБЛОКО-ЛИМОН

Освежающий напиток с лимонным и яблочным соком 
идеально подойдет для коррекции рациона, контро-
ля калорийности и в качестве источника натуральной 
клетчатки на каждый день.

14 порцій по 5 г / 14 порций по 5 г 196 грн

403807 
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ТУРБО-ЧАЙ 
М'який трав'яний чай створений спеціально 
для тих, хто піклується про свою фігуру. 
Сена покращує травлення, допомагає 
вивести надлишки рідини, дарує легкість і 
комфорт. Імбир і курильський чай сприяють 
нормалізації обміну речовин.
ОЧИЩАЮЩИЙ ТУРБО-ЧАЙ 
Мягкий травяной чай создан специально для тех, кто 
заботится о своей фигуре. Сенна улучшает пищева-
рение, помогает вывести излишки жидкости, дарит 
легкость и комфорт. Имбирь и курильский чай спо-
собствуют нормализации обмена веществ.

45 г 78 грн

Набір «Стрункість»
Набор «Стройность»

• 3,5 Г КЛІТКОВИНИ
• МІКСУЙ З СОКОМ
• ДОДАЙ У СМУЗІ
• 3,5 Г КЛЕТЧАТКИ
• МИКСУЙ С СОКОМ
• ДОБАВЬ В СМУЗИ

274 грн 
192 грн

ШВИДКА ДОПОМОГА ПРОТИ НАБРЯКІВ:
• СЕНА
• КУРИЛЬСЬКИЙ ЧАЙ
• ІМБИР
БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ ПРОТИВ ОТЕКОВ:
• СЕННА
• КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ 
• ИМБИРЬ
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500713
WEIGHT CONTROL
МАЛИНА-ГРАНАТ

Ти контролюєш апетит, 
а не він тебе! Смачний на-
пій з клітковиною насичує 
правильними вуглеводами 
і допомагає регулювати 
роботу кишечника.
WEIGHT CONTROL
МАЛИНА-ГРАНАТ

Ты контролируешь аппетит, а не 
он тебя! Вкусный напиток с клет-
чаткой насыщает правильными 
углеводами и помогает регулиро-
вать работу кишечника.
14 порцій по 5 г / 
14 порций по 5 г 196 грн

410016 
ЛІСОВІ СУНИЦІ 
& ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
ЦУКРОВИЙ СКРАБ ДЛЯ ТІЛА 

Цукровий скраб з подріб-
неними кісточками стиглих 
ягід подарує шкірі м'якість 
і неперевершений комфорт.
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Сахарный скраб с измельчен-
ными косточками спелых ягод  
подарит коже мягкость и непре-
взойденный комфорт.

100 мл 206 грн

410015 
КЕДР & ЯБЛУКО
ЦУКРОВИЙ СКРАБ ДЛЯ ТІЛА 

Ніжний скраб з натуральним 
цукром і подрібненою шка-
ралупою кедрових горіхів — 
для розкішної м’якості та 
ніжності вашої шкіри.  
КЕДР & ЯБЛОКО
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Нежный скраб с натуральным 
сахаром и измельченной скор-
лупой кедровых орехов — для  
восхитительной гладкости и бар-
хатистости вашей кожи. 

100 мл 206 грн

Набір «Оновлюйся!»
Набор «Обновляйся!»

Напій  Weight Control + будь-який скраб402 грн 302 грнНапиток Weight Control +  любой скраб
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Будь-які  

два продукти 

зі знижкою

30%
Любые два продукта 

со скидкой 30%

410018 
КЕДР & ЯБЛУКО
ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТІЛА

КЕДР & ЯБЛОКО
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

250 мл 221 грн

410019
ЛІСОВІ СУНИЦІ 
& ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТІЛА

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
& ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

250 мл 221 грн
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766 грн 
575 грн

UNLIMITED 
POWER
Набір 

№ 1
Набор № 1 

500277
КОМПЛЕКС АМІНОКИСЛОТ
Комплекс незамінних амінокислот 
забезпечує активне зростання 
м'язової маси, швидке відновлен-
ня і пряме доставляння пожив-
них речовин у м'язову тканину. 
Сповільнює процеси катаболізму.
КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ
Комплекс незаменимых аминокислот 
обеспечивает активный рост мышеч-
ной массы, быстрое восстановление и 
прямую доставку питательных веществ 
в мышечную ткань. Замедляет процес-
сы катаболизма.
120 таблеток 350 грн

500284
МЕГАВІТАМІНИ
Потужний, максимально повний 
вітамінно-мінеральний комплекс 
ідеально підходить при високих 
фізичних навантаженнях.
МЕГАВИТАМИНЫ
Мощный, максимально полный вита-
минно-минеральный комплекс идеаль-
но подходит при высоких физических 
нагрузках.

120 таблеток 416 грн

4,8 Г BCAA  
В 6 ТАБЛЕТКАХ
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 Набір 

№ 2
Набор № 2 

1164 грн 
873 грн

500277
КОМПЛЕКС АМІНОКИСЛОТ
Комплекс незамінних 
амінокислот забезпечує 
активне зростання м'язової маси 
i швидке відновлення.
КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ
Комплекс незаменимых аминокислот 
обеспечивает активный рост мышеч-
ной массы и быстрое восстановление.

120 таблеток 350 грн

500276
ГЛЮКОЗАМІН І ХОНДРОЇТИН
Натуральний комплекс забез-
печує максимальний захист при 
інтенсивних тренуваннях і висо-
ких фізичних навантаженнях: за-
побігає зношуванню, допомагає 
зняти запалення. Рекомендуєть-
ся на постійній основі спортс-  
менам і всім прихильникам  
активного способу життя.
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН 
Натуральный комплекс обеспечивает 
максимальную защиту при интенсив-
ных тренировках и высоких физиче-
ских нагрузках: предотвращает изна-
шивание, помогает снять воспаление. 
Рекомендуется на постоянной основе 
спортсменам и всем сторонникам ак-
тивного образа жизни.

120 таблеток 814 грн
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Два креми 

для рук за 

ціною одного! 
Два крема для рук  

по цене одного!

411168 
МОЛОЧНИЙ ОВЕС 
& РИСОВА ОЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК

МОЛОЧНЫЙ ОВЕС  
& РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 125 грн

411169 
ЧЕБРЕЦЬ & ШАВЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК

ТИМЬЯН & ШАЛФЕЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 125 грн

411170 
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК

МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 125 грн
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НІЖНІ КРЕМИ ДЛЯ РУК 
SPA COLLECTION:
 • ефективно зволожують
 • пом'якшують і заспокоюють шкіру
 • миттєво поглинаються, 

не залишаючи відчуття липкості
 • підкорюють чудовими 

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

ощущения липкости
 • покоряют восхитительными ароматами

412655
НАБІР ДЛЯ РУК 
SPA COLLECTION
неймовірно ніжний аромат
МОЛОЧНИЙ ОВЕС  
& РИСОВА ОЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК

свіжий, терпкий аромат
ЧЕБРЕЦЬ & ШАВЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК

іскристий,  
ягідно-цитрусовий аромат
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК

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

свежий, терпкий аромат
ТИМЬЯН & ШАЛФЕЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК

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

3 упаковки по 15 мл 202 грн 
  269 грн

Зовнішній вигляд набору може відрізнятися від представленого в каталозі.
Внешний вид набора может отличаться от представленного в каталоге.
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500126 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
ОМЕГА-3 КИСЛОТИ І ВІТАМІНИ

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

75 г 193 грн 
  275 грн

404241 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАННЯ 
НА РОМАШКОВІЙ ВОДІ
Трав'яний бальзам з 
ефірними оліями лаванди 
та ромашки дбайливо 
доглядає за ніжною шкірою 
малюка, попереджаючи 
появу сухості.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ НА 
РОМАШКОВОЙ ВОДЕ
Травяной бальзам с эфирными 
маслами лаванды и ромашки 
бережно ухаживает за нежной 
кожей малыша, предупреждая 
появление сухости.

200 мл 170 грн

404240 
ДИТЯЧИЙ КРЕМ 
НА РОМАШКОВІЙ ВОДІ
Ніжний крем з ефірними 
оліями блакитної ромашки 
і лаванди піклується про 
дитячу шкіру, зволожуючи 
та захищаючи її. На радість 
мамі та малюку!
ДЕТСКИЙ КРЕМ НА 
РОМАШКОВОЙ ВОДЕ
Нежный крем с эфирными масла-
ми голубой ромашки и лаванды 
ухаживает за детской кожей, ув-
лажняя и защищая ее. На радость 
маме и малышу!

200 мл 176 грн

При купівлі  

будь-якого продукту 

«Золотая рыбка» —  

зі знижкою  

30%
При покупке любого  

продукта «Золотая рыбка» —  

со скидкой 30% 

3+
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Друга  зубна паста  зі знижкою 50% Вторая зубная паста со скидкой 50%

411381 
ЧОРНИЦЯ  
& ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ
БІОАКТИВНА ЗУБНА ПАСТА

Деревне вугілля відповідає 
за чисту і білосніжну емаль, 
а чорниці бережуть ясна і 
радують смаком. 
ЧЕРНИКА & ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
БИОАКТИВНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

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

75 мл 135 грн

411380 
СУНИЦЯ & ЧЕРВОНА ГЛИНА
КОМПЛЕКСНА ЗУБНА ПАСТА

На захист порожнини рота 
виходять: смачні суниці, 
освіжна магнолія та — нес-
подівано! — очищувальна 
червона глина (підходить 
навіть для чутливої емалі). 
ЗЕМЛЯНИКА & КРАСНАЯ ГЛИНА
КОМПЛЕКСНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

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

75 мл 135 грн

411379 
КІНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВІЖНА ЗУБНА ПАСТА 

Гіркий апельсин кінотто 
і екзотичний лемонграсс 
з прекрасною магнолією 
чудово освіжають подих 
і запобігають утворенню 
зубного каменю.
КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВЕЖАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

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

75 мл 135 грн

99,1%
ІНГРЕДІЄНТІВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ
99,1% ИНГРЕДИЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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410276 
ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
250 мл 128 грн  
  170 грн

404785 
МАСКА ДЛЯ РОСТУ 
ВОЛОССЯ
МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
150 мл 172 грн  
  229 грн

412269 
СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 50
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА SPF 50
50 мл 244 грн  
  325 грн

412270 
СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТІЛА SPF 30
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО  
ДЛЯ ТЕЛА SPF 30
100 мл 233 грн  
  310 грн

НАДІЙНО ЗАХИЩАЄ ШКІРУ 
ВІД ФОТОСТАРІННЯ, ОПІКІВ 
І ПОШКОДЖЕНЬ.  
НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ 
ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ, ОЖОГОВ 
И ПОВРЕЖДЕНИЙ. 
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413467
НАТУРАЛЬНЕ ФІТОМИЛО ДЛЯ ЖІНОК
Ніжне мило дбайливо очищає і заспокоює 
чутливу шкіру інтимних ділянок. Ефірні олії в 
складі сприяють відновленню природної мі-
крофлори і підтриманню місцевого імунітету.
НАТУРАЛЬНОЕ ФИТОМЫЛО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Нежное мыло бережно очищает и успокаивает 
чувствительную кожу интимной области. Эфирные 
масла в составе способствуют восстановлению есте-
ственной микрофлоры и поддержанию местного 
иммунитета.

300 мл 180 грн 

412254
GREEN-МИЛО ДЛЯ КУХНІ
Засіб з нейтральною формулою відмінно 
очищає і повністю змивається, не залишаю-
чи слідів, ефективно усуває запахи.
 • Не містить агресивних і токсичних речовин.
 • Підходить для миття рук, посуду, 

поверхонь і продуктів.
 • Безпечно для шкіри і навколишнього 

середовища.
GREEN-МЫЛО ДЛЯ КУХНИ
Средство с нейтральной формулой отлично очищает 
и полностью смывается, не оставляя следов, эффек-
тивно устраняет запахи.
 • Не содержит агрессивных и токсичных веществ.
 • Подходит для мытья рук, посуды, поверхностей и 

продуктов.
 • Безопасно для кожи и окружающей среды.

400 мл 200 грн

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ!

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
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402860  
«КОРЕНЬ» 
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДІЇ

 • Знижує запальні прояви 
різного характеру.

 • Прогріває та поліпшує 
загальне самопочуття.

 • Відновлює сили.
 • Полегшує дискомфортні 

відчуття в суглобах ніг 
і рук. 

КОРЕНЬ 
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ДЕЙСТВИЯ

 • Снижает воспалительные 
проявления различного 
характера.

 • Прогревает и улучшает общее 
самочувствие.

 • Восстанавливает силы.
 • Облегчает дискомфортные 

ощущения в суставах ног и рук.

250 мл 153 грн

СИБІР 
ЗІГРІВАЄ!

СИБИРЬ 
СОГРЕВАЕТ!

Два бальзами 
«Корень» — 
зі знижкою

25%
Два бальзама «Корень» —  

со скидкой  
25%

402861
ХУРДАН | «БЫСТРЫЙ»
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА

 • Миттєва допомога для 
шийного і поперекового 
відділів хребта.

 • Допомагає при запаленнях 
і прискорює процес 
відновлення.

 • Усуває застійні явища.

ХУРДАН | БЫСТРЫЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

 • Моментальная помощь 
для шейного и поясничного 
отделов позвоночника.

 • Помогает при воспалениях 
и ускоряет процесс восста-
новления.

 • Устраняет застойные явления.
50 мл 86 грн  
  115 грн
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411584
КРЕМ ДЛЯ 
ОБЛИЧЧЯ НІЧНИЙ 
З АНТИОКСИДАНТАМИ
Потужний антиоксидантний 
захист, посилений рослин-
ним комплексом ENDEMIX™: 
ефективне рішення для під-
тримання молодості та краси 
шкіри обличчя в нічні години.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ 
C АНТИОКСИДАНТАМИ
Мощная антиоксидантная защита, 
усиленная растительным комплек-
сом ENDEMIX™: эффективное реше-
ние для поддержания молодости и 
красоты кожи лица в ночные часы.

50 мл 269 грн

411583
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ДЕННИЙ SPF 15 
З АНТИОКСИДАНТАМИ
Потужний антиоксидантний 
захист, посилений рослин-
ним комплексом ENDEMIX™: 
ефективне рішення для під-
тримання молодості та краси 
шкіри обличчя.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ 
SPF 15 С АНТИОКСИДАНТАМИ
Мощная антиоксидантная защита, 
усиленная растительным ком-
плексом ENDEMIX™: эффективное 
решение для поддержания моло-
дости и красоты кожи лица.

50 мл 269 грн

411582
ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
З АНТИОКСИДАНТАМИ
Природний 
антиоксидантний захист, 
підтримання місцевого 
імунітету і збереження 
молодості шкіри обличчя.
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
C АНТИОКСИДАНТАМИ
Естественная антиоксидантная 
защита, поддержка местного 
иммунитета и сохранение моло-
дости кожи лица.

200 мл 90 грн 
  150 грн

• ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
• ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ ШКІРИ
• ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
• ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ

При купівлі 
будь-якого 

крему тонік — 
зі знижкою

40%
При покупке  

любого крема тоник —  
со скидкой 40%

21



400268
«ЭПАМ-4»
ПЕЧІНКОВИЙ

Комплекс призначений для підтримки 
нормального функціонування печінки. 
«ЭПАМ-4» має антибактеріальну дію, а 
компоненти, які входять до його складу, 
нормалізують процеси жовчоутворення 
та жовчовиділення.
ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ

Комплекс предназначен для поддержки нормально-
го функционирования печени. «ЭПАМ-4» обладает 
антибактериальным действием, а входящие в его 
состав компоненты нормализуют процессы желче-
образования и желчевыделения.

30 мл 100 грн

400267
«ЭПАМ-31»
ПРОТИФІБРОЗНИЙ

Комплекс призначений для підтримання 
структури сполучної тканини і нормального 
функціонування суглобів. Сполучна 
тканина утворює каркас більшості органів 
і є головним структурним елементом кісток, 
суглобів, зв'язок і хрящів.
ЭПАМ-31
ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ

Комплекс предназначен для поддержания структуры 
соединительной ткани и нормального функциониро-
вания суставов. Соединительная ткань образует кар-
кас большинства органов и является главным струк-
турным элементом костей, суставов, связок и хрящей.

30 мл 100 грн

Два  
комплекси 
«ЭПАМ» –  
зі знижкою 

30% 
Два «ЭПАМа» –  

со скидкой 30%
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500052
«АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ»
БІФІДОГЕННИЙ

Бальзам структурований іонами кремнію 
(агат — одна з його природних форм). Природні 
компоненти сприяють нормалізації стану 
кишечника і запобіганню хронічних закрепів 
(завдяки високому вмісту полісахариду — 
лактулози, а також сибірських трав і кремнію).
АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
БИФИДОГЕННЫЙ

Бальзам структурирован ионами кремния (агат — одна из 
его природных форм). Природные компоненты способствуют 
нормализации состояния кишечника и предотвращению 
хронических запоров (благодаря высокому содержанию по-
лисахарида — лактулозы, а также сибирских трав и кремния).

95 мл 181 грн

Два бальзами «Агатовый» — зі знижкою 25% Два «Агатовых  бальзама» —  со скидкой 25%
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При купівлі на 

500 грн – пробник 

парфумерної  

води за 

46 грн! 
При покупке  

на 500 грн – пробник 

парфюмерной воды  

за 46 грн!

410010 
LA LIBERTÉ | 
СВОБОДА
фруктовий, деревний

LA LIBERTÉ | СВОБОДА
фруктовый, древесный

5 мл 183 грн

410009 
LA FORCE | СИЛА
східний, шкіряний, 
орієнтальний

LA FORCE | СИЛА
восточный, кожаный, 
ориентальный

5 мл 183 грн

410011 
L'OBSESSION | 
ПРИСТРАСТЬ
фруктовий, квітковий, 
шкіряний

L'OBSESSION | СТРАСТЬ
фруктовый, цветочный, 
кожаный

5 мл 183 грн

410007
ALTAI | АЛТАЙ
квітковий, фруктовий, 
ванільний
цветочный, фруктовый, 
ванильный

5 мл 183 грн

410008
OLKHON| ОЛЬХОН
свіжий, зелений,  
цитрусовий
свежий, зеленый, цитрусовый

5 мл 183 грн

410006
TAIGA | ТАЙГА
деревний
древесный

5 мл 183 грн

412916
DYNAMIQUE | 
ДИНАМІКА
орієнтальний, пряний
ориентальный, пряный

5 мл 183 грн

412917
ÉVOLUCION | 
ЕВОЛЮЦІЯ
свіжий, зелений,  
чуттєвий
свежий, зеленый, чувственный

5 мл 183 грн

412918
ABSOLU | АБСОЛЮТ
амбровий, деревний,  
теплий
амбровый, древесный, теплый

5 мл 183 грн
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При  
купівлі на 

1300 грн 
При покупке  

на 1300 грн

При  купівлі на 960 грн При покупке  на 960 грн

409851 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФУМОВАНЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА
свіжий, зелений, цитрусовий

ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
свежий, зеленый, цитрусовый

230 мл 135 грн 
  270 грн

409849 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФУМОВАНЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТІЛА
квітковий, фруктовий, ванільний

ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
цветочный, фруктовый, ванильный

230 мл 135 грн 
  270 грн

409847 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФУМОВАНЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА
деревний

ПАРФЮМИРОВАННОЕ  
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
древесный

230 мл 135 грн 
  270 грн

ЗАКАЖИ ПРОДУКТЫ СО СКИДКОЙ 50%

5FP183 
«ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ЛИКОПИН И ОМЕГА-3»
ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ

ТРИМЕГАВИТАЛ.  
ЛИКОПИН И ОМЕГА-3
ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

30 капсул 156 грн 
  311 грн

406327
ШАМПУНЬ ДЛЯ 
РОСТУ ВОЛОССЯ
ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА 
ВОЛОС
250 мл 85 грн 
  170 грн

410275
СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД

СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНОЙ УХОД

75 мл 71 грн 
  141 грн

500094 
«АДАПТОВИТ»
ЕНЕРГОМОДУЛЮЮЧИЙ 
КОМПЛЕКС

АДАПТОВИТ
ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС

10 мл 104 грн 
  207 грн

ЗАМОВ 
ПРОДУКТИ 
ЗІ ЗНИЖКОЮ 50%
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КОНТАКТИ ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ:  
м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 2а; тел.: +380 (44) 502-23-00, моб. тел.: +38 (066) 763-13-35, +38 (068) 509-65-71.  
м. Одеса, вул. Успенська, 24; тел.: +380 (482) 37-36-13, моб. тел.: +38 (095) 199-01-73. м. Дніпро, вул. Челюскіна, 8а;  
тел.: +380 (56) 378-91-59, моб. тел.: +38 (095) 774-00-27. м. Харків, вул. Кооперативна, 6/8; тел.: +380 (57) 731-35-22,  
+380 (57) 731-27-45, моб. тел.: +38 (066) 995-38-55. м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 3; тел.: +380 (322) 97-19-21,  
моб. тел.: +38 (099) 928-25-50. м. Донецьк, просп. Київський, 9; тел.: +380 (62) 305-64-34, моб. тел.: +38 (095) 315-20-61.  
м. Полтава, вул. Шведська, 2, оф. 102; моб. тел.: +38 (095) 518-07-90. м. Прилуки, вул. Ю. Коптєва, 6а;  
моб. тел.: +38 (099) 309-88-61, +38 (067) 632-86-35. м. Запоріжжя, вул. Б. Хмельницького, 23; моб. тел.: +38 (050) 938-23-45. 
м. Луцьк, вул. Привокзальна, 6/35; моб. тел.: +38 (099) 002-94-32, +38 (097) 302-42-07. 10

74
19

  |
  0

22
02

0
ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    
Кількість заявленої в каталозі атрибутики обмежена.  
Запитуйте товари в Центрах обслуговування Компанії  
або замовляйте на сайті www.siberianwellness.com.

Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено. 
Спрашивайте товары в Центрах обслуживания Компании 
или заказывайте на сайте www.siberianwellness.com.

SIBERIANWELLNESS.COM

ПРИДБАТИ ОНЛАЙН: 
КУПИТЬ ОНЛАЙН:

500020
«НОВОМИН»
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС (З ВІТАМІНАМИ А, С, Е)

Біологічно активний комплекс містить три 
життєво важливих вітаміни: А, Е і С, які забез-
печують захист організму від руйнівної дії 
вільних радикалів, нормалізують обмінні про-
цеси в здорових тканинах організму. Універ-
сальна активність вітамінів-антиоксидантів 
забезпечує захист від широкого кола захво-
рювань, починаючи від застуди та закінчуючи 
хронічними дегенеративними процесами. 
Високий вміст вітаміну С стимулює активність 
імунної системи, що сприяє зняттю запальних 
процесів, полегшує самопочуття при застуді 
та респіраторних інфекціях.
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

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

120 капсул 281 грн 
  312 грн


