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SPORT, HEALTH 
& BEAUTY



МИ —  
WELLNESS- 
ЕКСПЕРТИ!
23 РОКИ ІСТОРІЇ

БІЛЬШ НІЖ 60 КРАЇН  
НА ТРЬОХ КОНТИНЕНТАХ 

Власне ековиробництво  
сертифіковано за міжнародними 
стандартами, а продукція  
відповідає найсуворішим  
вимогам FDA.

Продукція за п'ятьма  
напрямками:

• КРАСА
• ГІГІЄНА
• ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ
• ХАРЧУВАННЯ
• ПАРФУМЕРІЯ

Ми народилися в Сибіру і несемо 
наші цінності та філософію по 
всьому світу!

Ми з повагою ставимося до дикої 
природи, яка дає нам сили 
і енергію.

Ми намагаємося завжди бути 
на вершині інформаційної хвилі 
й трендів.

Ми ділимося позитивом, заряджа-
ємо оптимізмом і поспішаємо 
робити добрі справи.

ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ ЕКСПЕРТНИЙ 
ПІДХІД У СВІТІ WELLNESS!
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ЯК ДІЄ SIBERIAN WELLNESS СЬОГОДНІ  
ТА ЩО У НАС В ПЛАНАХ?

ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
 • Багатоступенева система  

фільтрації води і повітря.

 • Екокомпоненти.

 • Продукція не тестується 
на тваринах.

Наші плани: 
 • Перехід на екоупаковку 

і концепцію Zero Waste  
(«нуль відходів»).

ВЕЛИКА КОМПАНІЯ  
З ВЕЛИКИМ ВНЕСКОМ У МАЙБУТНЄ
ПРОБЛЕМА: природні 
ресурси закінчуються. 

ФІРМОВІ ОФІСИ  
ТА WELLNESS-ПРОСТОРИ
Здійснюється перехід  
на багаторазові екосумки.

Наші плани: 
 • Екологізація логістики — 

зниження вуглецевого сліду 
від доставки продуктів 
завдяки оптимізації 
маршрутів.

ЕКООСВІТА
Проводяться регулярні  
екоконкурси і екопроєкти,  
поставлено систему навчання.

Наші плани: 
 • Розвиток навчальної екоплат-

форми, переклад на мови ав-
торського екокурсу.

 • Впровадження принципів 
відповідального споживання 
серед Клієнтів і Консультантів 
(роздільний збір і утилізація 
сміття, упаковок, екосумки 
замість пакетів).

ЕКОПОДІЇ
Наші плани: 
 • Перевести всі заходи на еко-

формат (роздільний збір сміт-
тя, економія ресурсів, відмова 
від використання неекологіч-
ної атрибутики). 

ЕКОСИСТЕМИ І КЛІМАТ
 • Фонд захисту природи «Світ 

Навколо Тебе» діє 9 років.

 • Надійно функціонують ключові 
напрямки: охорона рідкісних 
видів рослин, тварин, захист 
і дослідження вод о. Байкал, 
відновлення кисневого балансу 
планети.

 • Йде активна підготовка велико-
го проєкту з відновлення лісу.

Наші плани: 
 • Впроваджувати культуру еко-

туризму з відповідальним став-
ленням до дикорослих трав  
і в цілому до правил поведінки  
(у т. ч. протипожежних).

 • Розвивати співробітництво за 
проєктами з Фондом «Озеро 
Байкал» і WWF.

ЕКОКУЛЬТУРА КОМАНДИ 
SIBERIAN WELLNESS
 • Кожен Консультант проводить 

екозустрічі та показує свій вне-
сок в екологію.

 • Оточення кожного Консуль-
танта підтримує екопроєкти 
і екозвички.

 • Кожен Консультант може до-
зволити собі збільшувати свій 
екокапітал — робить регулярні 
відрахування від чека.

ДОБРО ЗА ЦІНОЮ ФІЛІЖАНКИ 
КАВИ!

! Ми закликаємо розпочати розумно 
контролювати виробництво, 
споживання та утилізацію відходів 
на всіх рівнях — від величезних 
виробництв до приватної 
маленької кухні.

РІШЕННЯ: перестати красти майбутнє у наступних  
поколінь і діяти зараз. 
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ПОТРЕБИ 
XXI СТОЛІТТЯ:
• МАКСИМУМ ЕНЕРГІЇ, ЩОБ ВСТИГАТИ ВСЕ.
• ЗБЕРЕЖЕННЯ МОЛОДОСТІ.
• РОЗШИРЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ.

З ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ?
МІКРОНУТРІЄНТИ ЯК ТОЧКА ВІДЛІКУ:
• Вітаміни та мінерали необхідні для вироблення енергії, координації 

різних функцій — без них неможливі розвиток, зростання і відновлен-
ня організму.

• 20% вітамінів не вистачає людині навіть при ідеально сформованому 
денному раціоні, що містить 2500 ккал!*

ЧОМУ СЬОГОДНІ НЕ ВИСТАЧАЄ МІКРОНУТРІЄНТІВ?
• Низька якість їжі – багато калорій і мало мікронутрієнтів.

• Поганий стан екології.

• Високий рівень стресу і навантажень.

• Збіднення ґрунтів, селекція рослин.

* За даними ФДБУН  
«ФДЦ харчування, біотехнології 
та безпеки їжі».
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500650 
BEAUTYSENSE
НУТРИКОСМЕТИЧНА ANTI-AGE 
СИСТЕМА ДЛЯ МОЛОДОСТІ 
ТА СЯЯННЯ ШКІРИ
20 пакетів  
по 3 капсули

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ІДЕАЛЬНА NUTRITION-
ПРОГРАМА?
СКЛАДНИЙ КОМПЛЕКС ГЛІКО-
ЗАМІНОГЛІКАНІВ, МАКСИМАЛЬ-
НО СПОРІДНЕНИХ ЗІ ШКІРОЮ
 • Гіалуронова кислота 

ExceptionHYAL® Star (ROELMI HPC, 
Італія) зі спеціально підібраною 
молекулярною масою для мак-
симального засвоєння клітинами 
шкіри.

 • N-ацетилглюкозамін GreenNAG™ 
(Amicogen Inc., Корея) активізує 
синтез власної гіалуронової кис-
лоти, забезпечуючи максимально 
довготривалий ефект гідратації 
шкіри.

ANTI-AGE НУТРІЄНТИ
 • Надчистий трансресвератрол 

resVida™ (DSM Nutritional, Швей-
царія) — природний антиок-
сидант, який впливає на обмін 
«гормонів молодості» сіртуїнів.

 • Геністеїн geniVida™ (DSM 
Nutritional, Швейцарія) — рос-
линний аналог жіночих статевих 
гормонів, який повторює їх омо-

ЕФЕКТ
Підвищення еластичності 
шкіри, рівний і сяючий тон 
обличчя, відчутна  
anti-age дія.

лоджувальну дію на шкіру та 
волосся.

 • Екстракт листя оливи 
Mediteanox® (Euromed, Іспанія), 
стандартизований за змістом 
одного з найсильніших природ-
них антиоксидантів — гідрокси-
тирозолу. Він захищає шкіру від 
руйнівної дії УФ-променів і інших 
шкідливих факторів навколиш-
нього середовища.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТНИЙ 
ЛІПІДНИЙ КОМПЛЕКС
 • Концентрат олії рисових висівок 

TheraPrimE™ (BGG Europe SA, 
Швейцарія) містить 35% 
токотриєнолів — унікальної та 
найактивнішої природної фракції 
вітаміну Е. 

 • Лікопін redivivo™ (DSM, Швейцарія) 
блокує активність ферментів, які 
руйнують колаген, є найсильнішим 
природним УФ-фільтром.

 • Олія сибірської обліпихи — багате 
джерело унікальних жирних 
кислот омега-7, що відіграють 
головну роль в підтриманні 
еластичності шкіри.

ПРОФЕСІЙНІ  
NUTRITION-
ПРОГРАМИ
НАЙПОВНІШІ ПРИРОДНІ  
РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ  
ЧУДОВОГО САМОПОЧУТТЯ!

100%-ВА 
НАТУРАЛЬНІСТЬ
Природні компоненти 
з максимальною 
засвоюваністю, одержані 
завдяки сучасним 
технологіям.

ІННОВАЦІЙНИЙ 
ПІДХІД
Програми розробили 
експерти Siberian Wellness 
спільно зі світовими 
професіоналами в галузі 
нутриціології.

ГОТОВІ РІШЕННЯ
Збалансовані комплекси 
для повноцінної підтримки 
організму — в одному 
пакетику на кожен день!

Інноваційні технології: 
geniVida™, Mediteanox®, 
resVida™, redivivo™, 
ExceptionHYAL® Star, 
TheraPrimE™, GreenNAG™.

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ
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500469
NATURAL VITAMINS 
ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС АБСОЛЮТНО 
ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
30 пакетів 
по 4 капсули 1530 грн

Інноваційні технології: 
MenaQ7®, CaroCare®, 
Mediteanox®, 
PronovaPure™, 
Lalmin Se 2000™

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ІДЕАЛЬНА NUTRITION-
ПРОГРАМА?
 
НАТУРАЛЬНІ ВІТАМІНИ
 • Вітаміни групи В (дріжджовий 

автолізат Lallemand™): ніацин, 
пантотенова кислота, вітаміни 
В₆, В₂, В₁, фолієва кислота, 
біотин.

 • Вітамін С з екстракту ацероли 
Naturex™.

 • Вітамін D (дріжджовий 
автолізат Lalmin® Vita D).

 • Вітамін Е (суміш α-, β-, 
γ- і δ-токоферолів).

 • Бета-каротин CaroCare®.
 • Вітамін К₂ MenaQ7®.

ОРГАНІЧНІ МІНЕРАЛИ
 • Йод (екстракт фукуса 

Finzelberg™).
 • Кремній (екстракт бамбука 

Naturex™).

 • Селен (дріжджовий автолізат 
Lalmin Se 2000™).

ОМЕГА-3 КИСЛОТИ 
Ультраконцентрат омега-3 
поліненасичених жирних кислот 
глибоководних морських риб 
PronovaPure™.

НАТУРАЛЬНІ  
АНТИОКСИДАНТИ
 • Дигідрокверцетин (екстракт 

сибірської модрини).
 • Гідрокситирозол (екстракт 

олив Mediteanox®).ЕФЕКТ
Підтримання балансу 
вітамінів і мікронутрієнтів 
в організмі.
При будь-якому раціоні  
та ритмі життя. 

100%-ВА 
НАТУРАЛЬНІСТЬ

ІННОВАЦІЙНИЙ 
ПІДХІД

ГОТОВІ 
РІШЕННЯ
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Інноваційні технології: 
FloraGLO®, Memree™, 
Ingromega™, CaroCare®, 
OptiSharp®.

500481 
NEUROVISION 
МАКСИМАЛЬНО ПОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ 
ВИСОКОЇ РОЗУМОВОЇ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ  
ТА ХОРОШОГО ЗОРУ
20 пакетів  
по 3 капсули 1730 грн

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ІДЕАЛЬНА NUTRITION-
ПРОГРАМА?

ПОТУЖНІ ПРИРОДНІ 
НЕЙРОБУСТЕРИ
 • Фосфатидилсерин MemreePS™ 

(Lonza, Швейцарія) — найваж-
ливіший компонент оболонок 
мозкових клітин.

 • Екстракти женьшеня і гінкго 
білоба (Finzelberg™, Німеччина) 
активізують розумову діяль-
ність, сприяють посиленню 
пам'яті та підвищують концен-
трацію уваги.

НАЙЦІННІША ОМЕГА-3 — 
ДОКОЗАГЕКСАЄНОВА КИСЛОТА 
(CRODA, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ)
Вибірково накопичується  
в клітинах головного мозку  
і зорової системи. 

ЕФЕКТ
Підвищення розумової 
працездатності  
та гостроти зору, захист 
очей від шкідливого  
випромінювання екранів 
моніторів і гаджетів.

ПРИРОДНІ СВІТЛОФІЛЬТРИ  
І АНТИОКСИДАНТИ  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ЗОРУ
 • Натуральний лютеїн FloraGLO® 

(DSM Nutritional, Швейцарія).
 • Натуральний зеаксантин 

OptiSharp® (DSM Nutritional, 
Швейцарія). 

 • Натуральний бета-каротин 
CaroCare® (DSM Nutritional, 
Іспанія).

 • Екстракт чорниць (WJR, 
Німеччина) з максимально 
високим вмістом антоціанів, 
які захищають судини мозку, 
сітківки ока і поліпшують 
кровообіг.

100%-ВА 
НАТУРАЛЬНІСТЬ

ІННОВАЦІЙНИЙ 
ПІДХІД

ГОТОВІ 
РІШЕННЯ
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Інноваційні технології: 
Lactium™, Finzelberg™, 
GlyciMag™.

500537 
STRESS RE.LIVE
ІННОВАЦІЙНИЙ ОРГАНІЧНИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАХИСТУ 
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА 
ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСУ, 
НОРМАЛІЗАЦІЇ СНУ 
І ПОЛІПШЕННЯ НАСТРОЮ
20 пакетів 
по 3 капсули 
і 2 таблетки

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ІДЕАЛЬНА NUTRITION-
ПРОГРАМА?

АНТИСТРЕС-КОМПЛЕКС 
 • Бісгліцинат магнію GlyciMag™ 

швидко і ефективно знижує 
рівень стресу, зменшує прояв 
пригнічених станів.

 • Гліцин зменшує психоемоційну 
напруженість та підвищує розу-
мову працездатність.

ВНУТРІШНЯ ГАРМОНІЯ  
ТА ЧУДОВИЙ НАСТРІЙ
 • Інноваційний лактопротеїн 

Lactium™ (Ingredia, Франція), 
стандартизований за вмістом 
альфа-казозепіну, має м'яку 
заспокійливу дію та усуває 
симптоми стресу.

 • L-теанін піднімає настрій і за-
безпечує стійкість до стресу.

ЕФЕКТ
Багаторівневий вплив: 
керування стресом, 
регуляція настрою, 
нормалізація сну.

БАЛАНС
Екстракти рослин, які стабілізу-
ють емоційний фон (Finzelberg™, 
Німеччина): 
 • Валеріана — валеренова кисло-

та знижує дратівливість.
 • Звіробій — гіперицин стабілізує 

настрій, а також швидкість 
і ефективність розумових 
процесів.

 • Пасифлора — вітексин знижує 
збудливість, розслаблює мус-
кулатуру, поліпшує сон.

 • Грифонія — гідрокси-L-трипто-
фан служить регулятором 
біологічних ритмів і психічної 
рівноваги.

100%-ВА 
НАТУРАЛЬНІСТЬ

ІННОВАЦІЙНИЙ 
ПІДХІД

ГОТОВІ 
РІШЕННЯ

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ
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МАМА МОЖЕ!
5 СЕКУНД НА ДЕНЬ 
допоможуть мамі бути в формі, встигати скрізь  
і повною мірою радіти життю!

ВИБЕРИ ТЕ, ЩО ПОТРІБНО 
ТОБІ, І ЖИВИ ПО МАКСИМУМУ!
 

У КОЖНОМУ ТВОЄМУ 
ДНІ БЕЗЛІЧ РІЗНИХ 
ЗАВДАНЬ? І КОЖНЕ З НИХ 
ВИМАГАЄ АКТИВНОСТІ 
ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ? СЕРІЯ 
DAILY BOX ДОПОМОЖЕ 
ТОБІ ВИРІШИТИ ЇХ 
ВСІ! ВИБЕРИ СВОЮ 
ФОРМУЛУ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА НАСОЛОДЖУЙСЯ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ! 

DAILY  
BOX

02

ПРОСТЕ ПРАВИЛО 
ЗАСТОСУВАННЯ
ОДИН ПАКЕТИК 
ЩОРАНКУ

ПРОСТА ФОРМА
ВСЕ НЕОБХІДНЕ

500362
MAMA BOX
• ВИСОКІ ДОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ВІТАМІНІВ
• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ
Комплекс корисних речовин і вітамінів допомагає моло-
дим мамам відновлюватися, а досвідченим — залишати-
ся активними і енергійними! MAMA Box поповнює дефі-
цит кальцію, заряджає енергією на весь день і поліпшує 
роботу нервової системи. Допома гає зберегти красу 
шкіри й волосся, нормалізує обмінно- відновні процеси. 

Склад: карбонат кальцію, премікс вітамінний H33802/1 by DSM Nutritional 
(вітаміни А, D₃, Е, К₁, С, В₁, В₂, В₆, В₁₂, нікотинамід, фолієва кислота, пантотенова 
кислота, біотин), премікс мінеральний Customix Minerals by DSM Nutritional 
(цинк, мідь, йод, залізо, марганець, селен), магнію цитрат, вітамін Е, фолієва 
кислота, вітамін D₃, мікрокристалічна целюлоза (наповнювач), стеарат магнію 
(речовина, що перешкоджає злежуванню), комплексна харчова добавка 
«Нутрафишиент» (речовина для глазурування), комплекс омега-3 жирних 
кислот з жиру морських риб MEG-3.

30 пакетів по 3 капсули  
і 2 таблетки  489 грн
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ПРАВИЛЬНА 
ПІДТРИМКА  
У НАЙВАЖЛИВІШІ ПЕРІОДИ

500700
MAMA BOX  
ВАГІТНІСТЬ
НАЙВАЖЛИВІШЕ  
ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ МАМИ!

МУЛЬТИВІТАМІНИ
Комплекс, що повністю покриває 
збільшену потребу організму 
у вітамінах. Підтримує прекрасне 
самопочуття майбутньої мами 
і допомагає правильному форму-
ванню всіх систем дитини.
МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
Легкозасвоювані форми міне-
ралів (заліза, йоду, магнію та 
інших) підтримують організм 
майбутньої мами і сприяють нор-
мальному перебігу вагітності та 
внутрішньоутробному розвитку 
плода.
ОМЕГА-3 КИСЛОТИ
ПНЖК омега-3 у формі активної 
докозагексаєнової кислоти необ-
хідні для правильного форму-
вання головного мозку, нервової 
системи і органів зору дитини.

Склад 
Комплекс № 1*: карбонат кальцію, магнію 
цитрат, премікс вітамінний (вітамін С, ніацин, 
пантотенова кислота, вітаміни В₆, В₂, В₁, 
фолієва кислота, вітамін В₁₂).
Комплекс № 2: екстракт фукуса, фумарат 
заліза, цитрат цинку, Lalmin Se 2000™ 
(інактивовані дріжджі Saccharomyces cerevisiae, 
що містять селен у формі селенометіоніну), 
аспарагінат марганцю, аспарагінат міді.
Комплекс № 3: концентрат риб'ячого жиру 
Incromega™, вітамін Е (dl-альфа-токоферолу аце-
тат), вітамін А пальмітат, вітамін К₁, вітамін D₃.
* Вказано активний склад без урахування 
допоміжних компонентів.

30 пакетів по 2 капсули і 2 таблетки 

500701
MAMA BOX  
ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ
ЩАСЛИВА МАМА — ДУЖИЙ МАЛЮК!

МУЛЬТИВІТАМІНИ
Високі дозування вітамінів під-
тримують активність і здоров'я 
мами, насичуючи молоко необ-
хідними для зростаючого ор-
ганізму дитини нутрієнтами. 
МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
Легкозасвоювані форми міне-
ралів зміцнюють імунітет, приско-
рюють відновлення жінки після 
пологів і заряджають енергією. 
ОМЕГА-3 КИСЛОТИ
Докозагексаєнова кислота необ-
хідна для нормального розу-
мового і психічного розвитку 
дитини, поліпшення когнітивних 
функцій і спокійного сну.

Склад 
Комплекс № 1*: карбонат кальцію, магнію 
цитрат, премікс вітамінний (вітамін С, ніацин, 
пантотенова кислота, вітаміни В₆, В₂, В₁, фолієва 
кислота, вітамін В₁₂).
Комплекс № 2: екстракт фукуса, фумарат заліза, 
цитрат цинку, Lalmin Se 2000™ (інактивовані 
дріжджі Saccharomyces cerevisiae, що містять 
селен у формі селенометіоніну), аспарагінат 
марганцю, аспарагінат міді.
Комплекс № 3: концентрат риб'ячого жиру 
Incromega™, вітамін Е (dl-альфа-токоферолу 
ацетат), вітамін А пальмітат, вітамін К₁, вітамін D₃.
* Вказано активний склад без урахування 
допоміжних компонентів. 

30 пакетів по 2 капсули і 2 таблетки НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ

НОВІ НАБОРИ MAMA BOX враховують потреби та особливості 
жіночого організму на кожному етапі материнства.
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500175 
IQ BOX
• IQ-СТИМУЛЯТОР
• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

Комплекс вітамінів, екстрактів рос-
лин і омега-3 жирних кислот для 
підтримання високої інтелектуаль-
ної активності. Вітаміни А, Е і С в 
складі продукту захищають клітини 
мозку від окислювальних процесів, 
екстракти гінкго білоба і готу коли 
зміцнюють пам'ять і підсилюють 
концентрацію уваги. Жирні кислоти 
омега-3 живлять клітини мозку та 
прискорюють його роботу.

Склад: екстракт шоломниці байкальської (80% бай-
каліну), аскорбінова кислота, екстракт гінкго білоба 
(24% гінкгофлавонів), аскорбілпальмітат, екстракт 
готу коли, вітамін Е, вітамін А, 75%-й концентрат 
етилових ефірів поліненасичених жирних кислот 
омега-3, лляна олія.

30 пакетів по 2 капсули 415 грн

500172
BEAUTY BOX
• ВІТАМІНИ КРАСИ
• АНТИОКСИДАНТИ МОЛОДОСТІ
Комплекс вітамінів і антиокси-
дантів для підтримання жіночої 
краси. 12 вітамінів у складі засобу 
дарують енергію, коензим Q10 
забезпечує захист від старіння. 
Таурин, бета-каротин і вітамін Е 
роблять шкіру гарною, а волосся — 
шовковистим і блискучим.

Склад: премікс вітамінний Н33802/1 (вітаміни 
А, D₃, Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, С, нікотинамід, фолієва 
кислота, пантотенова кислота, біотин), таурин, 
коензим Q10, вітамін Е, вітамін D₃, фолієва кис-
лота, обліпихова олія, суміш токоферолів (нату-
ральний вітамін Е), натуральний бета- 
каротин CaroCare®.

30 пакетів по 2 капсули 415 грн

500443
PULSE BOX
• ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС CARDIOAGE™
• ОМЕГА-3 КИСЛОТИ
Мешканцям мегаполісів — три 
рівні захисту серцево-судинної 
системи! Вітамінний комплекс 
cardioAGE™ стимулює процес 
знешкодження гомоцистеїну, ком-
плекс кислот омега-3 допомагає 
зміцнити судини, а поліненасичені 
жирні кислоти, збагачені лікопі-
ном, запобігають окисленню  
холестерину і знижують ризик 
розвитку атеросклерозу. 

Склад: бетаїн гідрохлорид, вітамін В₁₂, піридок-
сину гідрохлорид (вітамін В₆), фолієва кислота, 
концентрат омега-3 жирних кислот з жиру  
морських риб MEG-3™, лікопін redivivo®.

30 пакетів по 3 капсули  490 грн

500361
VISION BOX
• НАТУРАЛЬНІ СВІТЛОФІЛЬТРИ
• ОМЕГА-3 КИСЛОТИ
• АНТИОКСИДАНТНИЙ КОМПЛЕКС
Природний набір допомагає  
зберегти гострий зір у час високих 
технологій! Натуральні світлофіль-
три знижують навантаження на очі, 
антиоксидантний комплекс  
допомагає запобігти запаленню,  
а омега-3 кислоти забезпечують 
додаткове живлення клітин і при-
скорюють відновлення сітківки. 

Склад: обліпихова олія, натуральний лютеїн 
FloraGlo®, натуральний зеаксантин OptiSharp®, 
вітамін Е, комплекс омега-3 жирних кислот з жиру 
морських риб MEG-3®, антиоксидантний премікс 
RUS30257 (вітамін В₁, вітамін В₂, вітамін В₆, цинк, 
мідь, йод, марганець, хром, селен), екстракт шав-
лії, екстракт плодів журавлини, екстракт вино-
градних кісточок, екстракт чебрецю, екстракт ма-
теринки, вітамін С, екстракт зеленого чаю, рутин, 
лікопін, екстракт чорниць, бета-каротин, дигідро-
кверцетин, вітамін А.

30 пакетів по 4 капсули  770 грн

500467
LITE STEP BOX
ДВОРІВНЕВИЙ КОМПЛЕКС ДОПОМАГАЄ 
ПОЗБУТИСЯ НАБРЯКІВ, ВАЖКОСТІ ТА ПОЧУТТЯ 
ДИСКОМФОРТУ В НОГАХ.

 • РОСЛИННИЙ ВЕНОТОНІК  
Допомагає підтримувати тонус судин і 
нормалізувати кровообіг у ногах, запобі-
гає порушенню вено- і лімфотоку.

 • УЛЬТРАКОНЦЕНТРАТ ОМЕГА-3 КИСЛОТ  
Поліпшує текучість крові та запобігає 
венозному застою.

Склад*: діосмін, рутин, пагони зимолюбки, ультраконцен-
трат омега-3 поліненасичених жирних кислот глибоковод-
них морських риб PronovaPure™.
* Вказано активний склад без урахування допоміжних компонентів.

30 пакетів  
по 2 капсули і 1 таблетці  590 грн

500526 
IMMUNO BOX
КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ І ПІДТРИМКА ОРГАНІЗМУ  
В СЕЗОН ЗАСТУДИ ТА ІНФЕКЦІЙ! 

 • НАТУРАЛЬНІ ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ  
Арабіногалактан, ехінацея і цинк підвищують захисні  
сили організму, збільшують кількість і активність  
імунних клітин, прискорюють процес відновлення.

 • РОСЛИННІ АНТИСЕПТИКИ  
Екстракти шавлії, подорожника, ромашки та чебрецю  
мають пряму антивірусну і антибактеріальну дію,  
допомагаючи швидше впоратися з застудою.

 • ПРИРОДНИЙ АДАПТОГЕН  
Женьшень підсилює імунну відповідь, тонізує, поліпшує  
адаптацію до несприятливих факторів навколишнього  
середовища і підвищує захисні сили організму.

Склад: арабіногалактан модрини ResistAid™, екстракт коренів женьшеня, екстракт 
листя подорожника, екстракт листя шавлії, екстракт квіток ромашки, екстракт че-
брецю, аскорбінова кислота, екстракт ехінацеї, цитрат цинку.

30 пакетів по 3 капсули  490 грн
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500449
«ХРОНОЛОНГ» 
КОМПЛЕКС ПРИРОДНИХ ФІТОЕСТРОГЕНІВ 
ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЖІНОЧОЇ КРАСИ

«Хронолонг» – це особливий продукт 
для жінок, який має загальну дію на 
весь організм. В його основі лежить ком-
плекс фітоестрогенів, серед яких – гені-
стеїн, головний фітоестроген жіночої 
краси. Будучи рослинним аналогом жі-
ночих статевих гормонів, фітоестрогени 
компенсують їх дефіцит у середньому та 
літньому віці: значно покращують стан 
шкіри, волосся та нігтів, захищають сер-
цево-судинну систему, сповільнюють 
втрату кальцію та зміцнюють кісткову 
тканину. 

Склад: таурин, екстракт сої, геністеїн geniVida™, гіалу-
ронат натрію ExceptionHyal® Full, метаболічно активний 
вітамін D₃, фолієва кислота.

30 капсул 497 грн

Рослинний аналог жіночих статевих 
гормонів — ГЕНІСТЕЇН:
• покращує стан шкіри, волосся та нігтів
• захищає серцево-судинну систему
• нормалізує обмін кальцію
• поліпшує пам'ять і захищає клітини мозку
• пом'якшує віковий дисбаланс гормонів

ВІТАМІН D₃ нормалізує обмін кальцію та разом 
з фітоестрогенами сприяє зміцненню кісток 
і профілактиці вікового остеопорозу, перешкоджає 
фотостарінню шкіри.
ФОЛІЄВА КИСЛОТА захищає серцево-судинну 
систему, сприяє кровотворенню та профілактиці 
анемії.
ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА покращує стан шкіри 
і захищає хрящі від вікових змін.
ТАУРИН забезпечує антиоксидантний захист.

«Хронолонг» — це продукт, до 
складу якого увійшов унікальний 
запатентований комплекс 
geniVida™ —  100%-й геністеїн.

ANTI-AGE:  
ПРИРОДНИЙ КОКТЕЙЛЬ 
МОЛОДОСТІ
НАДЧИСТИЙ ТРАНСРЕСВЕРАТРОЛ  
(DSM Nutritional, Швейцарія) запускає процес  
додаткового захисту від генетичних ушкоджень.

ЕКСТРАКТ КОРЕНЯ ЖЕНЬШЕНЯ (Finzelberg™,  
Німеччина) має сильний омолоджувальний ефект.

ОРГАНІЧНИЙ ГЕРМАНІЙ  підвищує забезпеченість 
клітин киснем.

КОЕНЗИМ Q10, ЛІПОЄВА КИСЛОТА І ВІТАМІН С  
у максимально ефективному дозуванні  
забезпечують потужну антиоксидантну дію.

ПРИРОДА СТАРІННЯ
Старіння — процес, запрограмований природою. 
Наші клітини регулярно оновлюються, при цьому 
кількість циклів для кожного типу клітин обмежена. 
Тобто чим старше ми стаємо, тим менше циклів 
залишається в запасі і тим рідше запускається 
черговий виток регенерації. Одночасно 
вичерпується й резерв стовбурових клітин — 
джерела нового життя для всього клітинного 
матеріалу. Згодом в організмі людини залишається 
дедалі менше ресурсів для самовідновлення — 
починається згасання, яке ми й називаємо 
старінням. 

ПОСТАВТЕ ЧАС НА ПАУЗУ
На щастя, сповільнити процеси старіння — цілком 
реальне завдання. З цим відмінно справляються 
інноваційні біологічно активні речовини, котрі 
відкрили сучасні вчені, та що входять в основу 
комплексу «ВитаГерманий» — одного з революційних 
продуктів Siberian Wellness.

500450
«ВИТАГЕРМАНИЙ» 
ІННОВАЦІЙНИЙ АНТИВІКОВИЙ КОМПЛЕКС

Склад: стандартизований екстракт женьшеня Finzelberg™, 
коензим Q10, вітамін С, екстракт листя оливи, ліпоєва 
кислота, трансресвератрол Resvida™, органічний германій 
Астрагерм-С™.

30 капсул 800 грн
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Захист нервової 
системи

Міцні зуби Сильне 
серце

Профілактика 
алергії

Підтримка  
репродуктивної системи

Гнучкі суглоби

Джерело 
енергії

Антиоксидантний 
захист

Гарні шкіра, 
волосся та нігті

Захист зору

Аnti-age Міцні кістки

Чисті судини Підтримка  
сечостатевої системи

Комфортне 
травлення

Легка хода

Сильний 
імунітет

Профілактика 
йододефіциту

BOTANICS

SORBENTS PROBIOTICS

FATTY ACIDS

MINERALS

VITAMINS

ГРУПА МІНЕРАЛІВ СОРБЕНТИ

СИБІРСЬКІ ТРАВИОМЕГА-КИСЛОТИ

ПРОБІОТИКИ

ВІТАМІНИ

 органічні форми всіх 
життєво важливих 

мінералів 

поліпшення роботи 
шлунково-кишкового 

тракту і підтримка 
імунітету

розумні детокс-рішення 
для легкого життя

формули на основі 
сибірських рослин

вітаміни в оптимальних 
дозуваннях для підтримки 

систем організму

ліпідні комплекси на 
основі незамінних 
поліненасичених  
жирних кислот

СУЧАСНІ, ДОСТУПНІ  
ТА ЕФЕКТИВНІ 
ПРОДУКТИ, 
СТВОРЕНІ ДЛЯ АКТИВНОГО  
І НАСИЧЕНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. 

ШІСТЬ СЕРІЙ ЗАКРИВАЮТЬ КЛЮЧОВІ ПОТРЕБИ СУЧАСНОЇ 
ЛЮДИНИ І ДОПОМАГАЮТЬ ЗБЕРІГАТИ ВИСОКУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 
І СТІЙКІСТЬ ДО СТРЕСІВ.

ЗРОЗУМІЛО: БАЗОВІ ФОРМУЛИ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ.
ЗРУЧНО: КОМФОРТНА НАВІГАЦІЯ СЕРІЄЮ.
ДОСТУПНО: МАКСИМАЛЬНО ПРОСТИЙ ВИБІР 
ПОТРІБНОГО ПРОДУКТУ.

НОВИЙ СТИЛЬ І НОВЕ ІМ’Я —  
ДЛЯ ТИХ, ХТО ЙДЕ В НОГУ З ЧАСОМ. ЗНАЙОМИЙ СКЛАД 
І ВИСОКА ЯКІСТЬ — ДЛЯ ТИХ, ХТО ЦІНУЄ БАГАТОВІКОВИЙ 
ДОСВІД І ХОЧЕ БУТИ ВПЕВНЕНИМ В ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТУ.
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MINERALS 
ЛІНІЯ 

МІНЕРАЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ

В ОСНОВІ КОЖНОГО 
ПРОДУКТУ — 
ВИСОКООЧИЩЕНА 
СИРОВИНА 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 
ЯКОСТІ:
 • мінерал в одній або декількох 
природних формах

 • вітаміни і антиоксиданти
 • натуральні екстракти рослин

500629/500038
ОРГАНІЧНИЙ МАГНІЙ 
Природна антистрес-формула: органічний магній 
у формі цитрату сприяє нормалізації кров'яного 
тиску, має заспокійливу дію і поліпшує якість нічно-
го сну. У поєднанні з валеріаною і біофлавоноїдами 
гармонізує емоційний стан і знижує підвищену 
тривожність.

Склад: магнію цитрат, екстракт валеріани, екстракт листя та квіток глоду, 
екстракт шоломниці байкальської.

60 капсул 216 грн

500627/500039
ОРГАНІЧНЕ ЗАЛІЗО 
Формула кисневого насичення: два види органічно-
го заліза (фумарат і аскорбат) сприяють профілак-
тиці анемії та підтриманню адекватного рівня ге-
моглобіну. Ефективне поєднання вітамінів групи В, 
вітаміну С і сибірських рослин підвищує працездат-
ність, насичує шкіру молодістю, а тіло — енергією.

Склад: порошок інуліну, екстракт елеутерокока, вітамін С, фумарат 
заліза, аскорбат заліза, корінь лопуха, вітамінний комплекс (вітаміни В₁, 
В₂, В₆, нікотинамід, фолієва кислота).

60 капсул 349 грн

Mg МАГНІЙ — 
ПРИРОДНИЙ 
СПОКІЙ!

500658/500089
ОРГАНІЧНИЙ ЙОД 
Формула енергії та життєвого тонусу: органічний 
йод і природний адаптоген допомагають підтриму-
вати правильну роботу щитовидної залози, підви-
щують стійкість до несприятливих факторів навко-
лишнього середовища і заряджають бадьорістю.

Склад: порошок з коренів родіоли, екстракт фукуса.

60 капсул 180 грн

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній 
вигляд товару може відрізнятися від представленого 
в каталозі. Для вашої зручності також вказано код 
продукту-аналога.
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У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній вигляд 
товару може відрізнятися від представленого в каталозі. 
Для вашої зручності також вказано код продукту-аналога.

500628/500054
ОРГАНІЧНИЙ КАЛЬЦІЙ 
Формула міцної кісткової тканини: органічний 
кальцій для оптимальної засвоюваності та зміц-
нення каркаса кісток. Вітамін D₃, цинк та ізофлаво-
ни сої забезпечують адресне потрапляння кальцію 
в кістки та запобігають його втраті з віком. Вітаміни 
B₆, С і К₁, а також марганець і природний кремній 
хвоща формують надійний білковий каркас кістки.

Склад: карбонат кальцію, премікс Н33792 (аскорбінова кислота, вітаміни 
В₆, К₁, D₃, цинк, марганець), екстракт сої, екстракт хвоща, гідроксиапатит 
кальцію.

60 капсул 201 грн

500631/500040 
ОРГАНІЧНИЙ ЦИНК 
Формула сильного імунітету: цинк і мідь в органічній 
формі необхідні для захисту організму від вільних 
радикалів, стимуляції процесу омолодження клітин, 
зміцнення чоловічого здоров'я. Комплекс збагачено 
натуральним вітаміном С у складі екстрактів ацероли 
і шипшини, інуліном з екстракту лопуха, а також речо-
винами ехінацеї, що стимулюють імунітет.

Склад: екстракт ехінацеї, екстракт ацероли, порошок інуліну, екстракт шипши-
ни, оротат цинку, лактат цинку, цитрат цинку, цитрат міді.

60 капсул 276 грн

500630/500031
ОРГАНІЧНИЙ СЕЛЕН
Потужний антиоксидантний захист: органічний 
селен у концентрованій формі оберігає мембрани 
клітин від окислювальних процесів. Екстракти 
байкальської шоломниці, шипшини, часнику і бар-
бадоської вишні (ацероли) підвищують імунітет, 
сприяють зростанню та поділу клітин, допомагають 
впоратися з нервовою напруженістю.

Склад: екстракт часнику, екстракт ацероли, вітамін Е, екстракт шоломниці 
байкальської, екстракт шипшини, Lalmin Se 2000™ (інактивовані дріжджі 
Saccharomyces cerevisiae, що містять селен у формі селенометіоніну), 
лавітол (дигідрокверцетин).

60 капсул 332 грн

КАЛЬЦІЙ —  
ПРИРОДНА 
МІЦНІСТЬСa
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500063/500107 
«ЭЛЬБИФИД» 
15 капсул 279 грн

ПОЛІПШУЄ БАЛАНС 
КИШКОВОЇ 
МІКРОФЛОРИ
Пригнічує ріст патоген-
них бактерій, здатних 
викликати розлад ро-
боти шлунково-кишко-
вого тракту.

СТИМУЛЮЄ 
ПРИРОДНИЙ 
ІМУНІТЕТ
Поліпшує всмоктуван-
ня корисних речовин, 
забезпечує синтез 
імунних білків і 70% 
всіх вітамінів.

НОРМАЛІЗУЄ 
АЛЕРГІЧНИЙ ФОН
Допомагає підтриму-
вати нормальне функ-
ціонування імунної 
системи, пригнічуючи 
можливі алергічні 
реакції.

ЯК ПРАЦЮЄ «ЭЛЬБИФИД»?
ЗАХИЩАЄ МІКРОФЛОРУ 
КИШЕЧНИКА ПРИ 
ВЖИВАННІ АНТИБІОТИКІВ
Значною мірою нейтралізує не-
гативний вплив антибіотиків на 
кишкову мікрофлору. Допома-
гає відновити баланс корисних 
бактерій.

1 КАПСУЛА МІСТИТЬ: 
5,05×109 КУО 
БІФІДОБАКТЕРІЙ  
(B. bifidum, B. breve, B. infantis, 
B. longum) 

3,2×109 КУО 
ЛАКТОБАКТЕРІЙ  
(L. acidophilus, L. casei, L. plantarum)

ІДЕАЛЬНО 
ДЛЯ ВЕГАНІВ

ЦЕЛЮЛОЗНІ 
КАПСУЛИ

PROBIOTICS
МАКСИМАЛЬНО 

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС 
ЛАКТО-  

І БІФІДОБАКТЕРІЙ

Пробіотичний комплекс має 
максимально повний та наближений 
до природної мікрофлори склад лакто- 
і біфідобактерій для нормалізації 
балансу кишкової мікрофлори 
і травлення. Життєздатність корисних 
бактерій гарантується унікальною 
технологією мікрокапсулювання, 
розробленою в партнерстві 
з південнокорейською компанією 
Cell Biotech. Унікальні целюлозні 
капсули DRcaps™ захищають 
бактерії, що містяться в продукті, від 
агресивного впливу шлункового соку 
і доставляють їх у кишечник повністю 
збереженими.

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній 
вигляд товару може відрізнятися від представленого 
в каталозі. Для вашої зручності також вказано код 
продукту-аналога.
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500632/500216 
PURE LIFE
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ФІТОСОРБЕНТ 

Базове очищення всього організму 
і нормалізація обмінних процесів. 
Натуральні рослинні компоненти 
зв'язують шкідливі речовини, що 
накопичились, і швидко виводять 
їх природним способом. 

Склад: порошок з плодів шипшини, смола ін-
дійської акації (гуар), топінамбур, пектиновий 
концентрат (сублімований порошок з яблук), 
оболонки насіння подорожника, порошок з ко-
реня алтеї, порошок з кореня лопуха, екстракт 
хвоща, екстракт ехінацеї, екстракт ромашки, 
екстракт курильського чаю, екстракт сени.

80 г 175 грн

500633/500217 
JOINT COMFORT
СУГЛОБОВИЙ ФІТОСОРБЕНТ

Допомагає запобігти накопиченню 
шкідливих речовин, які пошкод-
жують хрящі та сполучну тканину. 
Забезпечує ефективне відновлен-
ня хрящової тканини і має проти-
запальну дію.

Склад: порошок з плодів шипшини, гідролізат 
колагену Peptan™, топінамбур, пектиновий кон-
центрат (сублімований порошок з яблук), смола 
індійської акації (гуар), екстракт кори верби.

80 г 161 грн

500634/500218 
INTESTINAL DEFENSE 
КИШКОВИЙ ФІТОСОРБЕНТ

Нормалізує мікрофлору, запобі-
гає розвитку запалень, підвищує 
стійкість до інфекцій.

Склад: трава золототисячника, квітки пижма, 
смола індійської акації (гуар), трава чебрецю, 
пектиновий концентрат (сублімований поро-
шок з яблук), топінамбур, оболонки насіння по-
дорожника, екстракт артишоку, екстракт сени.

80 г 150 грн

400237 
«ПРИРОДНЫЙ  
ИНУЛИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ»
Концентрат природного поліса-
хариду, одержуваного з бульб 
топінамбура, що містять інулін. 
Сповільнює засвоєння легкодо-
ступних вуглеводів і жирів, зв'язує 
і виводить з організму холестерин 
і токсичні речовини, що утворю-
ються в кишечнику або потрапля-
ють з їжею. 

Склад: порошок з бульб топінамбура.

75 г 126 грн

SORBENTS 
РОЗУМНІ ДЕТОКС-

РІШЕННЯ ДЛЯ 
ЛЕГКОГО ЖИТТЯ

Світ змінюється щодня: нова їжа,  
нові поїздки, нові звички —  
для внутрішнього середовища 
організму все це не минається.

СПЕЦІАЛЬНІ ДЕТОКС-КОМПЛЕКСИ 
ESSENTIAL SORBENTS ІДЕАЛЬНО 
ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ БАЗОВОГО 
ОЧИЩЕННЯ ВСЬОГО ОРГАНІЗМУ:

 • Зв'язують шкідливі речовини, що 
накопичились, і швидко виводять їх 
природними способами.

 • Нормалізують обмінні процеси. 
 • Забезпечують правильну роботу 

шлунково-кишкового тракту.

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній 
вигляд товару може відрізнятися від представленого 
в каталозі. Для вашої зручності також вказано код 
продукту-аналога.
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BOTANICS
НАТУРАЛЬНІ 

ФОРМУЛИ 
СПРЯМОВАНОЇ ДІЇ

Екстракти сибірських трав, коренів 
і плодів рослин м'яко і ефективно 
впливають на організм, даруючи вам 
бадьорість і чудове самопочуття! 

ЩО ВСЕРЕДИНІ 
ESSENTIAL BOTANICS? 
СИЛА СИБІРСЬКОЇ 
ПРИРОДИ!
 • Сировина фармацевтичної якості.
 • Стандартизовані екстракти рослин, 

коренів і плодів.

500655/500131 
«ЙОХИМБЕ  
И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ» 
 • АФРОДИЗІАК ЙОХІМБІН
 • ПОТУЖНІ СИБІРСЬКІ АДАПТОГЕНИ

Рослинний комплекс з екстрак-
том йохімбе — джерелом 
афродизіаку йохімбіну. Сприяє 
спалюванню жирів і підвищує 
сексуальний потенціал. Сибір-
ські адаптогени елеутерокок і 
левзея надають сил і підвищу-
ють фізичну працездатність.

Склад: корінь сибірського женьшеня (елеу-
терокока), білки з сироватки крові марала, 
екстракт йохімбе, екстракт левзеї.

30 капсул 201 грн

500653/500084 
«АРОНИЯ И ЛЮТЕИН» 
 • ПРИРОДНІ СВІТЛОФІЛЬТРИ
 • ПОТУЖНІ АНТИОКСИДАНТИ

Натуральна підтримка зорової 
системи при високих світлових 
навантаженнях і УФ-випромі-
нюванні. Природний світло-
фільтр лютеїн у комплексі з 
антоціанами з чорниці та аронії 
поліпшує кровообіг і захищає 
клітини сітківки від старіння і 
світлового пошкодження.

Склад: порошок з горобини чорноплодої 
(аронії), екстракт чорниць, лютеїн.

30 капсул 174 грн

500654/500125 
«ГИНКГО БИЛОБА  
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК» 
 • РОСЛИННІ НЕЙРОБУСТЕРИ
 • АНТИОКСИДАНТНИЙ КОМПЛЕКС

Природний засіб допомагає 
поліпшити мозковий кровообіг 
і зміцнити пам'ять. Екстрак-
ти гінкго білоба, готу коли і 
байкальської шоломниці в 
поєднанні з вітамінами А, Е і С 
забезпечують антиоксидантний 
захист клітин мозку, поліпшують 
концентрацію уваги.

Склад: екстракт байкальської шоломниці, 
аскорбінова кислота, екстракт гінкго білоба 
(24% гінкгофлавонів), аскорбілпальмітат, 
екстракт готу коли, вітамін Е ацетат, вітамін А 
ацетат.

30 капсул 193 грн

500656/500143 
«МЕДВЕЖЬИ УШКИ  
И БРУСНИКА» 
 • ПРИРОДНІ УРОАНТИСЕПТИКИ
 • СЕЧОГІННІ ТРАВИ

Рослинний комплекс на основі 
екстракту мучниці і кореневищ 
хрону з брусничним листом і 
журавлиною має пряму антимі-
кробну і протизапальну дію, 
перешкоджає застою сечі.

Склад: екстракт листя мучниці, листя брус-
ниці (порошок), плоди журавлини (поро-
шок), екстракт кореня хрону.

30 капсул 137 грн

32

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній 
вигляд товару може відрізнятися від представленого 
в каталозі. Для вашої зручності також вказано код 
продукту-аналога.
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20%
ВІТАМІНІВ  
НЕ ВИСТАЧАЄ ЛЮДИНІ 
НАВІТЬ ПРИ ІДЕАЛЬНО 
СФОРМОВАНОМУ 
ДЕННОМУ РАЦІОНІ 
У 2500 ККАЛ.

500676/500082
«ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ»
Вітамінно-мінеральний комплекс 
для підтримання загального то-
нусу і працездатності, зміцнення 
кісткової системи, нігтів і зубів.

Склад: карбонат кальцію, премікс вітамін-
ний H33802/1 (вітаміни A, D₃, Е, К₁, B₁, B₂, В₆, 
В₁₂, С, нікотинамід, фолієва кислота, панто-
тенова кислота, біотин), вітамін Е, вітамін С, 
вітамін D₃, вітамін А, вітамін В₆, вітамін В₁₂, 
фолієва кислота.

60 капсул 143 грн

VITAMINS
В ОСНОВІ 

АКТИВНОГО ЖИТТЯ

 • БАЗОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОЇ 
РОДИНИ НА КОЖЕН ДЕНЬ.

 • ЗБАЛАНСОВАНІ КОМПЛЕКСИ: 
НАЙНЕОБХІДНІШІ НУТРІЄНТИ 
І ВІТАМІНИ.

 • ОПТИМАЛЬНІ ДОЗУВАННЯ 
АКТИВНИХ РЕЧОВИН. 

Вітаміни і життєво важливі нутрієнти 
регулюють складні біохімічні процеси 
в організмі, щодня поліпшуючи якість 
вашого життя!

ПРИЧИНИ НЕСТАЧІ ВІТАМІНІВ:
 • захоплення дієтами,
 • продукти низької якості,
 • надлишок рафінованої їжі.

500191 
ГОРХОН | «РУЧЕЙ»
ВЕНОТОНІК РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

 • М'яка дія.
 • Відчутний ефект.
 • Високі дозування активних компонентів.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
 • Пагони зимолюбки підвищують венозний 
тонус, підсилюють дію діосміну.

 • Діосмін надає судино звужувальної дії, зменшує 
венозний застій і проникність капілярів.

 • Рутин знижує згортуваність крові.

Склад: діосмін, рутин, пагони зимолюбки, харчова добавка мі-
крокристалічна целюлоза (наповнювач), харчова добавка стеарат 
кальцію (речовина, що перешкоджає злежуванню).

60 таблеток 555 грн

500626 
«ДИОСМИН И РУТИН» 
Натуральний венотонік 
на основі діосміну і рутину 
для запобігання порушень 
лімфотоку і кровообігу 
в ногах. Завдяки оптималь-
ним дозуванням комплекс 
ефективно впливає на 
стінки судин, зміцнює їх, 
поліпшує лімфоток і мікро-
циркуляцію крові.

Склад*: діосмін, рутин, пагони зи-
молюбки.
* Вказано активний склад без урахування допоміж-
них компонентів.

60 таблеток 555 грн

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній 
вигляд товару може відрізнятися від представленого 
в каталозі. Для вашої зручності також вказано код 
продукту-аналога.
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500651/500083
«ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН» 
Глюкозамін і хондроїтин запобігають руйну-
ванню суглобів, забезпечують витривалість і 
гнучкість хрящової тканини.

Склад: глюкозаміну сульфат, хондроїтинсульфат.

60 капсул 233 грн

500625
«БЕТАИН И В-ВИТАМИНЫ» 
Вітамінний комплекс для підтримання 
серцево-судинної системи і захисту 
від вікових змін. Ефективне поєднання 
бетаїну, фолієвої кислоти, вітамінів В₆ 
і В₁₂ сприяє нормальному обміну гомо-
цистеїну, що запобігає розвитку мікро-
пошкоджень серцевого м'яза, судин 
і капілярів.

Склад: вітамінно-органічний комплекс cardioAGE™ (бетаїн 
гідрохлорид, фолієва кислота, піридоксину гідрохлорид, 
ціанокобаламін).

30 капсул

500652/500115
«ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ» 
Комплекс вітамінів з Q10 і фолієвою кислотою для 
жінок: підтримання краси волосся та шкіри, захист 
від старіння і насичення енергією.

Склад: премікс вітамінний Н33802/1 (вітаміни А, D₃, Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, 
С, нікотинамід, фолієва кислота, пантотенова кислота, біотин), таурин, 
коензим Q10, вітамін Е, вітамін D₃, фолієва кислота.

30 капсул 174 грн

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній 
вигляд товару може відрізнятися від представленого 
в каталозі. Для вашої зручності також вказано код 
продукту-аналога.

400924 
«ТЕТРАРДИОЛ» 
ЗАХИСТ СЕРЦЯ З КОМПЛЕКСОМ CARDIOAGE™

При нестачі фолієвої кислоти і вітамінів групи В підви-
щується рівень гомоцистеїну — природного продукту 
обміну, присутнього в крові кожної людини (з віком його 
кількість починає стрімко зростати). При підвищеному 
рівні гомоцистеїну значно підвищується ризик атероскле-
розу і пов’язаних з ним серцево-судинних захворювань. 
Завдання підтримання нормального рівня гомоцистеїну 
вирішує полівітамінний комплекс «Тетрардиол», ключо-
вою особливістю якого є поєднання чотирьох найбільш 
ефективних природних компонентів, що стимулюють про-
цес знешкодження гомоцистеїну.

Склад: вітамінно-органічний комплекс cardioAGE™, бетаїн, вітамін В₁₂, піридоксин, 
фолацин.

30 капсул 296 грн

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ
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FATTY 
ACIDS

ЦІННІ ЛІПІДНІ 
КОМПЛЕКСИ ДЛЯ 

НАЙВАЖЛИВІШОГО!

КОМФОРТ
Спеціальна технологія капсулювання 
дозволяє зберігати корисні власти-
вості активних компонентів протя-
гом усього терміну придатності, а 
технологія less fish smell зменшує 
рибний запах у продуктах з омега-3 
кислотами.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
Оптимальні добові дозування допо-
магають підтримувати чудове само-
почуття в будь-якому віці та збага-
чують раціон корисними жирними 
кислотами.

ЯКІСТЬ
Ми використовуємо тільки фарма-
цевтичну сировину, що відповідає 
світовим стандартам якості ISO,  
НАССР і GMP.

500662/500062 
«СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3»
Два джерела омега-3: натуральна лля-
на олія і надчистий комплекс з жиру 
морських риб MEG-3™. Захищає серце-
во-судинну систему при підвищених 
фізичних та емоційних навантаженнях, 
забезпечує підтримку нервової та ре-
продуктивної систем. Продукт збагаче-
но вітаміном E, що підсилює антиокси-
дантний захист.

Склад: надчистий 75%-й концентрат омега-3 жир-
них кислот з жиру морських риб MEG-3™, лляна олія, 
вітамін Е.

30 капсул 223 грн

500661/500222 
«СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3»
Джерело незамінних жирних кислот 
омега-3 (ЕПК і ДГК) для щоденного 
раціону. 
 • Допомагає зберегти молодість, 

активність і красу.
 • Підтримує правильний обмін речовин.

Склад: комплекс омега-3 жирних кислот з жиру  
морських риб.

60 капсул 206 грн

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній 
вигляд товару може відрізнятися від представленого 
в каталозі. Для вашої зручності також вказано код 
продукту-аналога.
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500688/500102
«ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН» 
Природний захист очей від світлового випроміню-
вання смартфонів і профілактика вікової дегене-
рації сітківки.
 • Натуральний лютеїн і зеаксантин OptiSharp™ 

в ефективному дозуванні.
 • Вітамін Е для антиоксидантного захисту органів 

зору.

Склад: обліпихова олія, натуральний лютеїн, натуральний зеаксантин 
OptiSharp™, вітамін Е.

30 капсул 370 грн

500659/500049
«БОРАГО И АМАРАНТ»
Комплекс на основі натуральних рослинних олій бораго 
і амаранта створено для профілактики алергічних реак-
цій і підтримання правильної роботи імунної системи.
 • Гамма-ліноленова кислота в складі олій бораго і ама-

ранта сприяє виробленню особливого ферменту – 
простагландину Е₁, що блокує алергічну активність 
і надає протизапальної дії.

 • Вітамін Е підсилює антиоксидантний захист.
 • Вітамін D₃ сприяє нормалізації роботи імунної систе-

ми і поліпшує засвоєння кальцію та фосфору.

Склад: олія бурачника (бораго), олія амаранта, вітамін Е, вітамін D₃.

30 капсул 291 грн

5FP183
«ТРИМЕГАВИТАЛ.  
ЛИКОПИН И ОМЕГА-3» 
 • Захист судин від атеросклерозу (за рахунок 

запобігання окислення холестерину). 
 • Надчистий комплекс MEG-3™ з жиру морських риб.
 • Лікопін redivivo® — природний консервант 

холестерину та один з найпотужніших 
антиоксидантів.

Склад: надчистий комплекс омега-3 жирних кислот з жиру морських 
риб MEG-3™, натуральний лікопін redivivo®.

30 капсул 311 грн

500660/500060
«НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН  
И ОБЛЕПИХА» 
Натуральний антиоксидантний захист шкіри 
і профілактика запальних процесів у шлунку 
й кишечнику.
 • Натуральна обліпихова олія.
 • Бета-каротин CaroCare®.
 • Вітамін E для посилення антиоксидантного 

захисту.

Склад: обліпихова олія, суміш токоферолів (натуральний вітамін Е), 
натуральний бета-каротин 30% CaroCare®.

30 капсул 206 грн

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній вигляд товару може відрізнятися від 
представленого в каталозі. Для вашої зручності також вказано код продукту-аналога.
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500020
«НОВОМИН»
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС  
(З ВІТАМІНАМИ А, С, Е)

Біологічно активний комплекс міс-
тить три життєво важливих вітаміни: 
А, Е і С, які забезпечують захист 
організму від руйнівної дії вільних 
радикалів, нормалізують обмінні про-
цеси у здорових тканинах організму. 
Універсальна активність вітамінів-ан-
тиоксидантів забезпечує захист від 
широкого кола захворювань, почи-
наючи від застуди та закінчуючи 
хронічними дегенеративними про-
цесами. Високий вміст вітаміну С сти-
мулює активність імунної системи, що 
сприяє зняттю запальних процесів, 
полегшує самопочуття при застуді та 
респіраторних інфекціях.

Склад: целюлоза мікрокристалічна, вітамін С 
(аскорбінова кислота), вітамін Е (токоферолу 
ацетат), вітамін А (ретинолу ацетат).

120 капсул 312 грн

FORMULA 1 
EXTRACELLULAR D.TOX
ОЧИЩЕННЯ МІЖКЛІТИННОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Склад: екстракт алое вера, екстракт подорож ника, 
екстракт фенхелю, екстракт артишоку, екстракт 
ромашки, екстракт кореня лопуха, екстракт 
ехінацеї, екстракт сени, екстракт мучниці, 
екстракт хвоща.

FORMULA 2 
INTRACELLULAR D.TOX
ВНУТРІШНЬОКЛІТИННЕ ОЧИЩЕННЯ

Склад: екстракт крес-салату, екстракт сибірської 
черемші, екстракт розторопші, екстракт 
звіробою, екстракт шавлії лікарської, екстракт 
дикого хрону, екстракт шоломниці байкальської.

FORMULA 3 
ANTIOXIDANT D.TOX
АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ КЛІТИН

Склад: антиоксидантний премікс RUS30257, 
екстракт шавлії лікарської, екстракт плодів 
журавлини, екстракт виноградних кісточок, 
екстракт чебрецю, екстракт материнки, 
вітамін С, екстракт зеленого чаю, рутин, 
вітамін Е, лікопин, екстракт чорниць, бета-
каротин, дигідрокверцетин, вітамін А.

500113

«ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ФОРМУЛА 3»
20 найсильніших природних анти-
оксидантів, що входять до складу 
комплексу, забезпечують:
 • Зовнішній захист клітин —  

зв'язування і нейтралізацію вільних 
радикалів навколо клітини.

 • Зміцнення клітинного бар'єра — 
блокування руйнівних процесів 
окислення в клітинних стінках.

 • Внутрішній захист клітин —  
стимулювання роботи ферментів, 
що нейтралізують вільний кисень 
всередині клітин.

Склад: антиоксидантний премікс RUS 30257 
(вітаміни В₁, В₂, В₆, цинк, мідь, йод, марганець, 
хром, селен), екстракт шавлії, екстракт журав-
лини, екстракт виноградних кісточок, екстракт 
чебрецю, екстракт материнки, вітамін С, 
екстракт зеленого чаю, рутин, вітамін Е, лікопін 
Redivivo®, екстракт чорниць, бета-каротин 
Caro Care®, дигідрокверцетин, вітамін А.

120 капсул 900 грн

ЛЕГЕНДАРНІ  
ПРОДУКТИ

ЗМІЦНЕННЯ ВСІХ СИСТЕМ  
ОРГАНІЗМУ:
 • Зниження алергічного фону
 • Стабільне травлення
 • Сильний імунітет
 • Серце — без ризиків
 • Спокійний сон

АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ:
 • Молодість організму
 • Чудове самопочуття
 • Стійкість до стресу

ПЕРЕВАГИ  
ПРОДУКТУ

500213 
RENAISSANCE TRIPLE SET
СИСТЕМНЕ ОЧИЩЕННЯ  
ПРЕМІУМ-КЛАСУ

Витяжка з рослин, що містить 
науково доведену кількість 
активних компонентів і забез-
печує точне дозування в складі 
Renaissance Triple Set.
 • Висока концентрація активних 

речовин.
 • Високий рівень засвоюваності. 
 • Високий рівень активності 

компонентів.
 • Помітний і швидкий ефект.

30 пакетів по 3 капсули
Курс 15 днів  900 грн

років успішного 
застосування

Велика  
наукова база

Технологія, 
запатентована 
з 2007 р.

Глибоке очищення  
вже після двох тижнів  
застосування. 

На відміну від багатьох 
аналогів, очищає не тільки 
міжклітинне середовище, 
але і внутрішній простір 
клітин. 

Потужний детокс-комплекс 
з максимально повним  
набором антиоксидантів. 

Зручна форма: пакетик  
з капсулами завжди  
під рукою. 

Комфортний вплив:  
без стресу, голодування,  
виснажливих процедур 
і порушення звичного  
темпу життя.

30

ОЧИЩЕННЯ  
НА КЛІТИННОМУ РІВНІ:
 • Швидкий обмін речовин
 • Гарні шкіра та волосся
 • Бадьорість і енергія
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400753

«ИСТОКИ ЧИСТОТЫ»
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА КЛІТИННОГО ОЧИЩЕННЯ

ВЕЛИКА  
НАУКОВА БАЗА

ЗАПАТЕНТОВАНА  
ТЕХНОЛОГІЯ (ПАТЕНТ 
№2004131875, 2004 РІК)

РОКІВ УСПІШНОГО  
ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ30

Дієтична добавка «Истоки чистоты» — це система 
комплексного клітинного очищення, розроблена фа-
хівцями Науково-інноваційного центру Компанії на 
основі принципів ендоекології.

25+
ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕННЯ МІЖКЛІТИННОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Впливає на природні системи по-
заклітинного очищення: кишечник, 
печінку, жовчні шляхи, бронхи, 
органи сечовиділення, кровоносну, 
лімфатичну та імунну системи. 
Міжклітинне очищення являє со-
бою розчинення токсичних речо-
вин у різних біологічних рідинах та 
їх подальше виведення з організму 
природним шляхом (з жовчю, по-
том, сечею).

Склад: листя брусниці, трава ласкавця, трава звіро-
бою, трава конюшини, корені копієчника, корені ро-
довика, корені лопуха, квітки пижма, трава ша-
бельника, листя смородини, корені солодки, трава 
споришу, листя мучниці, трава хвоща, трава чебрецю, 
екстракт сени, екстракт ехінацеї.

60 капсул

ФОРМУЛА 2
ВНУТРІШНЬОКЛІТИННЕ ОЧИЩЕННЯ

Компоненти комплексу стимулю-
ють роботу ферментів, які знеш-
коджують токсичні речовини, 
змінюючи їх хімічну структуру. 
В результаті шкідливі речовини 
втрачають свою токсичність і 
можуть бути виведені з клітин у 
міжклітинну рідину. Завдяки по-
слідовній дії компонентів забезпе-
чується поетапне внутрішньоклі-
тинне очищення організму.

Склад: екстракт крес-салату, силімарин, 
екстракт зеленого чаю, корені лопуха, безсмерт-
ник, екстракт курильського чаю.

60 капсул

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ КЛІТИН

Антиоксидантний комплекс ство-
рює бар’єр навколо кожної клітини 
та нейтралізує вільні радикали, 
забезпечуючи таким чином по-
трійний захист.

Склад: премікс вітамінно-мінеральний 
RUS30535 (вітамін Е ацетат, аскорбінова кисло-
та, вітамін А ацетат, бета-каротин, цинк, мідь, 
селен), трава чебрецю, екстракт шипшини, 
екстракт кісточок грейпфрута, екстракт вино-
градних кісточок, екстракт зеленого чаю, аспара-
гінат марганцю, вітамін А.

60 капсул

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ФОРМУЛАМИ 

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ + +

М'ЯКИЙ ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ + +

АКТИВНІ РЕЧОВИНИ В СКЛАДІ ПОРОШКІВ ТРАВ +

АКТИВНІ РЕЧОВИНИ В СКЛАДІ СТАНДАРТИЗОВАНИХ ЕКСТРАКТІВ +

МАКСИМАЛЬНО ПОВНИЙ СПЕКТР АНТИОКСИДАНТІВ +

ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ НА БІЛЬШ ГЛИБОКОМУ РІВНІ +

ШВИДКИЙ ЕФЕКТ +

Продукт діє на клітинному рівні, запускаючи 
основні процеси ендоекологічної корекції:
 • міжклітинне очищення;
 • внутрішньоклітинне очищення;
 • антиоксидантний захист.

 503 грн
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500052
«АГАТОВЫЙ»  
БАЛЬЗАМ
БІФІДОГЕННИЙ

Бальзам структурований 
іонами кремнію (агат — 
одна з його природних 
форм). Природні компо-
ненти сприяють нормалі-
зації стану кишечника і 
запобіганню появи хроніч-
них закрепів (завдяки ви-
сокому вмісту полісахари-
ду — лактулози, а також 
сибірських трав і кремнію).

Склад: сироп лактулози (не менше 60 мг лактулози 
на 100 мл бальзаму), прополіс, екстракт ромашки, 
екстракт шавлії, екстракт курильського чаю.

95 мл 181 грн

ЛЕГЕНДАРНІ ПРОДУКТИ

500048 
«РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ»
РАНКОВА ТА ВЕЧІРНЯ ФОРМУЛИ

Двофазна формула продукту: 
ідеально підібране поєднання 
вітамінів і мінералів для активно-
го дня і спокійної ночі!

КОМПЛЕКС «РАНОК»:  
ОРАНЖЕВА КАПСУЛА 
Фаза активного енергообміну та 
постійної витрати накопичених 
речовин.

Склад: премікс вітамінний Н33802/1 (вітамін C, 
нікотинамід, вітаміни E, В₆, В₁, В₂, А, фолієва 
кислота, біотин, вітамін К₁, пантотенова кисло-
та, вітаміни В₁₂, D₃), лікопін, екстракт елеуте-
рокока, екстракт зеленого чаю, бета- каротин, 
вітамін Е, параамінобензойна кислота, коензим 
Q10, лавітол (дигідрокверцетин), вітамін D₃, 
вітамін А, фолієва кислота.

КОМПЛЕКС «ВЕЧІР»:  
СИНЯ КАПСУЛА 
Відновлення тканин і клітин, 
перерозподіл ресурсів організму 
для оптимізації витрат нового дня.

Склад: вітамінно-мінеральний премікс CustoMix 
Minerals (залізо, цинк, мідь, марганець, інозитол, 
йод, селен), екстракт шавлії, екстракт валеріани, 
екстракт хвоща, Lalmin Mо 2000™ (інактивовані 
дріжджі Saccharomyces cerevisiae, що містять 
молібден), екстракт байкальської шоломниці, 
екстракт фукуса, цитрат цинку, Lalmin Se 2000™ 
(інактивовані дріжджі Saccharomyces cerevisiae, 
що містять селен у формі селенометіоніну), 
аспарагінат марганцю, піколінат хрому.

60 капсул (30 капсул  
в кожній формулі) 335 грн

ФОРМУЛА 1: «ПАРАЛАКС»
ОЧИЩЕННЯ КИШЕЧНИКА ТА 
ЖОВЧОВИДІЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Рослинний комплекс ефективно 
очищає кишечник і жовчовивідні 
шляхи, готуючи організм до актив-
ного антипаразитарного впливу. 

Склад: квітки пижма, екстракт сени, екстракт 
черемші, екстракт кори осики, чебрець.

30 капсул

ФОРМУЛА 2: «ФИТОПАР»
АНТИПАРАЗИТАРНИЙ УДАР

Натуральні компоненти мають 
потужну протипаразитарну дію: 
знешкоджують і виводять па-
разитів з кишечника і жовчних 
шляхів.

Склад: квітки пижма, трава золототисячника, 
екстракт фенхелю.

60 капсул

ФОРМУЛА 3: «ЭНТЕРОВИТ»
ВІДНОВЛЕННЯ І ФІКСАЦІЯ

Медова есенція підтримує нор-
мальну мікрофлору кишечника, 
сприяє виведенню залишкових 
паразитів і закріплює результат.

Склад: мед натуральний, пюре калини, поро-
шок гвоздики запашної, імбир, олія бергамота. 

200 г

500116

«ТРИГЕЛЬМ»

ЗА ДАНИМИ ВООЗ, ДО 80% 
ПРОБЛЕМ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ 
ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЯВОЮ 
В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 
ПАРАЗИТІВ. Паразити 
добре озброєні: легко 
закріплюються в органах 
і тканинах, можуть 
жити без кисню, ведуть 
прихований спосіб життя 
та надзвичайно плодючі!

В ПРОЦЕСІ СВОЄЇ ЖИТТЄДІ-
ЯЛЬНОСТІ ПАРАЗИТИ:
 • підривають роботу 

імунної системи;
 • порушують роботу внут-

рішніх органів і спри-
чиняють схильність до 
хронічних і інфекційних 
захворювань: організм 
стає беззахисним перед 
вірусами та бактеріями.

НАТУРАЛЬНИЙ 
РОСЛИННИЙ  
СКЛАД

СПЕЦІАЛЬНА СХЕМУ 
ЗАСТОСУВАННЯ,  
розроблена вченими 
Науково-інноваційного 
центру Siberian Wellness

КОМПЛЕКСНИЙ 
ВПЛИВ  
НА ПРОБЛЕМУ

ТРИФАЗНА  
АНТИПАРА ЗИ-
ТАРНА ПРОГРАМА

 449 грн

46

500094
«АДАПТОВИТ»
 • Підвищує активність нервової 

системи.
 • Покращує концентрацію уваги.
 • Нормалізує обмін речовин, під-

вищує захисні сили організму і 
працездатність.

Склад: водяні екстракти кореню левзеї, коренів 
і кореневищ родіоли рожевої, кореню женьшеня, 
кореню елеутерокока, кореню аралії маньчжурської, 
насіння лимонника китайського, натрію бензоат, вода 
дистильована.

10 мл 207 грн
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«СИНХРОВИТАЛ»  
ТВІЙ ХРОНО-
БІОЛОГІЧНИЙ 
ЗАХИСТ

500050
«СИНХРОВИТАЛ VII»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ЗОРУ

Комплексне рішення для захисту 
сітківки ока і кришталика від світ-
лового пошкодження.

Ранковий комплекс: екстракт алтайської 
аронії, екстракт карельської чорниці, екстракт 
гібіскусу.
Вечірній комплекс: екстракт ацероли, екстракт 
шипшини, натуральний лютеїн, натуральний 
бета-каротин CaroCare®, ліпідний вітамін С 
(аскорбілпальмітат), натуральний зеаксантин 
OptiSharp®.

60 капсул 740 грн

500065
«СИНХРОВИТАЛ VI»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ СУГЛОБІВ

Комплекс для захисту суглобових 
тканин і нормалізації їх стану.

Ранковий комплекс: глюкозаміну гідрохло-
рид, екстракт кори білої верби, хондроїтин-
сульфат.
Вечірній комплекс: глюкозаміну гідрохлорид, 
екстракт коренів гарпагофітуму, хондроїтин-
сульфат, екстракт шипшини.

60 капсул 440 грн

500071
«СИНХРОВИТАЛ II»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ КЛІТИН 
МОЗКУ

Нейропротекторний комплекс  
сприяє підтриманню функції  
міцної пам'яті та добрій розумовій 
працездатності.

Ранковий комплекс: екстракт гінкго білоба, 
екстракт женьшеня, екстракт готу коли, аскорбіл-
пальмітат.
Вечірній комплекс: екстракт шавлії, екстракт 
звіробою, аскорбілпальмітат, екстракт шоломни-
ці байкальської.

60 капсул 620 грн

500072 
«СИНХРОВИТАЛ III»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ СЕРЦЯ

Сприяє нормалізації роботи  
серцево-судинної системи  
і зниженню рівня холестерину.

Ранковий комплекс: бета-глюкани вівса 
OatWell® 28, ліпоєва кислота.
Вечірній комплекс: екстракт листя з квітка-
ми глоду, Lalmin Se 2000™ (інактивовані дріжджі 
Saccharomyces cerevisiae, що містять селен у формі 
селенометіоніну), натуральний лікопін redivivo™.

100 капсул 460 грн

500130
«СИНХРОВИТАЛ IV»
ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ПЕЧІНКИ

Натуральний продукт для комплекс-
ного підтримання здоров'я печінки. 
Активізує обмін речовин у клітинах 
печінки, сприяючи їх регенерації.

Ранковий комплекс: таурин, екстракт розто-
ропші (80% силімарину), екстракт листя артишо-
ку (25% цинарину).
Вечірній комплекс: природний гепатопротек-
торний комплекс Таурофит™ (таурин, екстракт 
звіробою (5% гіперицину), екстракт шоломниці 
байкальської (5% байкаліну).

60 капсул 204 грн

РОБОТА  
ОРГАНІЗМУ  
РЕГУЛЮЄТЬСЯ  
БІОЛОГІЧНИМИ  
РИТМАМИ — 
СВОЄРІДНИМ  
ВНУТРІШНІМ  
ГОДИННИКОМ.

КОЛИ БІОРИТМИ 
ПОРУШУЮТЬСЯ?
 • Погана екологія.
 • Нестача вітамінів і мікроелементів.
 • Стреси, накопичена втома.

СЕРІЯ ПРОДУКТІВ 
«СИНХРОВИТАЛ» —  
У ГАРМОНІЇ  
З БІОРИТМАМИ!
Головна особливість серії 
«Синхровитал» — збалансовані 
склади, підібрані з урахуванням 
роботи біоритмів організму.
 • Речовини працюють тільки в своїй 
фазі — максимально ефективно.

 • Адресний вплив на окремі системи 
організму.

 • Підтримка і нормалізація 
природних біоритмів.

 • Прискорення процесів 
відновлення.
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500581/500024
ЧАЙ З ДИКИХ ТРАВ № 1 
ОЧИЩЕННЯ І ДРЕНАЖ

Трав'яний збір з сеною, крушиною, 
курильським чаєм і конюшиною. 

Склад: листя сени, кора крушини, листя кропиви, 
корінь лопуха, листя смородини, квітки ромашки, 
курильський чай тайговий, трава конюшини.

30 фільтр-пакетів по 1,5 г 87 грн

500582/500023
ЧАЙ З ДИКИХ ТРАВ № 2 
ЖІНОЧА ГАРМОНІЯ

Запашний настій на основі  
шавлії, меліси, м'яти  
і конюшини.

Склад: трава пустирника, трава люцерни, 
трава меліси лікарської, листя м’яти перце-
вої, листя шавлії, трава звіробою, трава ма-
теринки, трава конюшини.

30 фільтр-пакетів  
по 1,5 г 87 грн

500584/500127
ЧАЙ З ДИКИХ ТРАВ № 4 
ЛЕГКЕ ДИХАННЯ

Зігрівальний збір з ромашкою, 
липою, материнкою і шматочка-
ми яблука.

Склад: липа (квітки та листя), шматочки 
яблука, м'ята, квітки ромашки, материнка.

30 фільтр-пакетів  
по 1,5 г 87 грн

500583/500028 
ЧАЙ З ДИКИХ ТРАВ № 3 
ПРИРОДНИЙ АНТИСТРЕС

Збір на основі пустирника,  
м'яти, валеріани і материнки.

Склад: кореневища з коренями валеріани, 
трава пустирника, трава материнки, трава 
ромашки, трава звіробою, листя м’яти  
перцевої, трава меліси.

30 фільтр-пакетів  
по 1,5 г 87 грн

ВИБЕРІТЬ СВІЙ ЧАЙ З СЕРІЇ 
BAIKAL TEA COLLECTION –  

ВІДЧУЙТЕ СПРАВЖНІЙ 
СМАК І СИЛУ СИБІРУ!

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній вигляд товару може 
відрізнятися від представленого в каталозі. Для вашої зручності також 
вказано код продукту-аналога.
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500586/500021
ЧАЙ З ДИКИХ ТРАВ № 6 
ЗАХИСТ ПЕЧІНКИ

Фітокомпозиція на основі трави 
звіробою, листя м'яти, квіток 
ромашки, стовпчиків і приймо-
чок кукурудзи. 

Склад: стовпчики з приймочками кукуру-
дзи, квітки пижма, трава звіробою, листя 
м'яти перцевої, трава ромашки, плоди шип-
шини, трава споришу звичайного.

30 фільтр-пакетів  
по 1,5 г 87 грн

500588/500027
ЧАЙ З ДИКИХ ТРАВ № 8
СЕРЦЕВИЙ КОМФОРТ

Збір на основі листя сморо-
дини, плодів глоду і трави 
пустирника.

Склад: плоди глоду, трава зізіфори, тра-
ва пустирника, трава споришу звичайного, 
трава меліси, листя смородини.

30 фільтр-пакетів  
по 1,5 г 87 грн

500587/500025
ЧАЙ З ДИКИХ ТРАВ № 7 
ЛЕГКІСТЬ РУХІВ

Збір на основі трави хвоща  
і вовчого тіла болотного, 
доповнений листям брусниці  
та смородини.

Склад: смородинове листя, трава гадючника, 
вовче тіло болотне, плоди шипшини, листя 
брусниці, корені та кореневища солодки, 
трава хвоща польового.

30 фільтр-пакетів  
по 1,5 г 87 грн

500589/500026
ЧАЙ З ДИКИХ ТРАВ № 9 
ВУГЛЕВОДНИЙ КОНТРОЛЬ

Композиція на основі коре-
ня лопуха, трави люцерни, 
лушпиння білої квасолі та 
пагонів чорниці.

Склад: лушпиння квасолі, пагони чорни-
ці звичайної, кореневища і корені елеутеро-
кока, трава люцерни, листя шавлії, чага, ко-
рені лопуха.

30 фільтр-пакетів  
по 1,5 г 87 грн

500585/500022
ЧАЙ З ДИКИХ ТРАВ № 5 
КОМФОРТНЕ ТРАВЛЕННЯ

Композиція на основі ромаш-
ки, курильського чаю, подо-
рожника і ласкавця.

Склад: курильський чай, трава ромашки, 
плоди шипшини, листя подорожника, тра-
ва ласкавця.

30 фільтр-пакетів  
по 1,5 г 87 грн

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній вигляд товару може 
відрізнятися від представленого в каталозі. Для вашої зручності також 
вказано код продукту-аналога.
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КОРИСНА ЕНЕРГІЯ 
ДЛЯ ВСІХ, ХТО ЗАЙНЯТИЙ 
СПРАВОЮ!
Швидке та зручне рішення при стресах і застудах, зміні часових поясів і кліматичних зон, іспитах і важкій роботі, 
екологічних і токсичних навантаженнях, занепаді сил та поганому настрої, будь-яких хронічних виснажливих станах.

500327
CoreNRG

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІМУНОБУСТЕР

Склад: вода, клітинний концентрат сибірської 
ялиці Bioeffective™ by Prenolica®, рослинний 
комплекс CoreNRG (екстракти червоної щітки, 
курильського чаю, чебрецю, звіробою), комплекс 
рослинних екстрактів ENDEMIX™ (екстракти 
елеутерокока, маралового кореня, байкальської 
шоломниці).

30 мл 235 грн

Клітинний сік ялиці Bioeffective™ — 
унікальний екстракт пренолів 
і терпенів ялиці. 
Вже завдяки яскравому хвойному 
ароматові стає зрозуміло, наскіль-
ки це потужний концентрат. Він 
підвищує активність мозку, «роз-
ворушує» імунітет і «заряджає» 
клітини печінки. І це тільки те, що 
вже доведено, але ж дослідження 
тривають!

Комплекс ендемічних  
рослин-адаптогенів ENDEMIX™:
сибірський женьшень, байкаль-
ська шоломниця та мараловий 
корінь. Надовго піднімає тонус 
та істотно підвищує ККД організ-
му. Молодість і здоров'я клітин —  
це не функція віку, а результат 
максимального забезпечення 
енергією!

Рослинний комплекс CoreNRG — 
найпотужніші трави зі складу 
легендарного бальзаму широко-
го спектра дії «Корень» (402860): 
родіола холодна (червона щітка), 
звіробій, чебрець і курильський 
чай. Могутня суміш проти бак-
терій, вірусів, токсинів, окислю-
вачів, запалень і всього того, що 
забирає у нас енергію та сили!

ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ:

 • Бадьорість і енергійність щодня.
 • Зміцнення імунітету.
 • Збереження молодості клітин.
 • Підвищення працездатності.
 • Посилення розумової активності.
 • Поліпшення адаптаційних можли-

востей організму.
 • Прискорення відновлення після 

навантажень.
 • Захист від стресу та втомленості.
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400265 
«ЭПАМ-11»
ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ

Рослинний комплекс збагачено про-
полісом. Компоненти, що входять до 
його складу, сприяють нормалізації 
складу мікрофлори кишечника, ма-
ють м'який проносний ефект  
і сприяють природному очищенню 
організму.

Склад: вода, гліцерин (носій), лист сени гостролистої, спирт 
етиловий ректифікований, бджолине маточне молочко, про-
поліс, кореневища бадану товстолистого, листя кропиви дво-
домної, стовпчики з приймочками кукурудзи, листя м'яти 
перцевої, корені кульбаби лікарської, листя подорожника ве-
ликого, корені солодки гладкої, трава деревію звичайного, 
лист шавлії лікарської, сорбат калію (консервант).

30 мл 100 грн
400271 
«ЭПАМ-7»
АНТИВІРУСНИЙ

Комплекс екстрактів 
рослин, збагачених 
муміє та прополісом, 
призначений для 
підвищення захис-
них сил організму 
та його опірності до 
різних інфекційних 
захворювань, перш 
за все – респіратор-

них вірусних. 

Склад: вода, гліцерин (носій), трава ехінацеї пур-
пурової, плоди глоду жовтого, спирт етиловий рек-
тифікований, бджолине маточне молочко, прополіс, 
муміє, трава чебрецю (чебрецю плазкого), квіт-
ки цмину піскового, трава деревію звичайного, тра-
ва материнки звичайної, трава звіробою звичайно-
го, листя кропиви дводомної, листя м'яти перцевої, 
лис тя подорожника великого, трава пустирника 
п'яти лопатевого, квітки ромашки лікарської, коре-
невища бадану товстолистого, сорбат калію (консер-
вант), бруньки сосни звичайної, хвоя сосни звичай-
ної, листя берези повислої, бруньки берези повислої.

30 мл 100 грн

400267
«ЭПАМ-31»
ПРОТИФІБРОЗНИЙ

Комплекс рослинних екстрактів, 
збагачених прополісом, бджолиним 
маточним молочком і муміє, призна-
чений для підтримання структури 
сполучної тканини та нормального 
функціонування суглобів. Сполучна 
тканина утворює каркас більшості 
органів і є головним структурним 
елементом кісток, суглобів, зв'язок 
і хрящів.

Склад: вода, гліцерин (носій), плоди глоду жовтого, листя 
брусниці звичайної, корені солодки гладкої, спирт етиловий 
ректифікований, бджолине маточне молочко, прополіс, ко-
рені лопуха павутинистого, трава деревію звичайного, плоди 
брусниці звичайної, плоди калини звичайної, листя кропиви 
дводомної, чага (гриб березовий), бруньки берези повислої, 
трава хвоща польового, муміє, сорбат калію (консервант).

30 мл 100 грн

400270 
«ЭПАМ-44»
КАРДІОЛОГІЧНИЙ

Комплекс сприяє під-
триманню нормаль-
ного функціонування 
серцево-судинної 
системи, має загаль-
нозміцнювальну  
і м'яку седативну дію. 
Продукт розроблено 
спеціально для підви-
щення стійкості серце-

во-судинної системи до стресу, 
який є причиною багатьох 
кардіологічних захворювань.

Склад: вода, носій гліцерин, корені солодки гладкої, 
трава пустирника серцевого, кореневища з коре-
нями валеріани лікарської, плоди горобини чорно-
плодої, плоди глоду жовтого, спирт етиловий рек-
тифікований, бджолине маточне молочко, прополіс, 
листя берези повислої, листя кропиви дводомної, 
трава деревію звичайного, плоди кропу аптечного, 
трава хвоща польового, листя м'яти перцевої, кон-
сервант сорбат калію.

30 мл 100 грн

 400273
«ЭПАМ-900»
РЕСПІРАТОРНИЙ

Комплекс рослинних екстрактів, зба-
гачених прополісом, сприяє підтри-
манню та прискоренню відновлення 
організму після перенесених захворю-
вань в період застуди і грипу.

Склад: вода, гліцерин (носій), корені та кореневища родіо-
ли рожевої, плоди брусниці звичайної, листя мати-й-ма-
чухи звичайної, спирт етиловий ректифікований, бджо-
лине маточне молочко, прополіс, корені алтеї лікарської, 
листя берези повислої, листя брусниці звичайної, корені 
та кореневища оману високого, трава материнки звичай-
ної, квітки липи серцелистої, квітки ромашки лікарської, 
лист шавлії лікарської, листя подорожника великого, лис-
тя м'яти перцевої, бруньки і хвоя сосни звичайної, сорбат 
калію (консервант).

30 мл 100 грн

400264 
«ЭПАМ-1000»
НЕВРОЛОГІЧНИЙ
Комплекс допомагає організму 
протистояти стресу та втомі, сприяє 
підвищенню працездатності та 
нормалізації сну, прискорює процес 
відновлення організму при високих 
психоемоційних навантаженнях.

Склад: вода, носій гліцерин, кореневища з коренями ва-
леріани лікарської, кореневища і корені родіоли рожевої, 
корені та кореневища елеутерокока колючого, трава цмину 
піскового, спирт етиловий ректифікований, бджолине ма-
точне молочко, прополіс, квітки ромашки лікарської, трава 
хвоща польового, листя м'яти перцевої, квітки календули 
лікарської, листя брусниці звичайної, бруньки берези по-
вислої, сорбат калію (консервант).

30 мл 100 грн

СИНЕРГЕТИКА 
«ЭПАМ»-ТЕХНОЛОГІЙ
У натуральних емульсіях ми поєднали найкращі природні компоненти. На боці продуктів лінії «ЭПАМ» — 
віковий досвід траволікування і апітерапії, документальні підтвердження ефективності компонентів 
продукту і, звичайно, незмінна любов споживачів.

400268
«ЭПАМ-4»
ПЕЧІНКОВИЙ

Комплекс рослинних 
екстрактів, збагачений 
прополісом і муміє, 
призначений для під-
тримання нормального 
функціонування печінки. 
«Эпам-4» має антибак-
теріальну дію, а компо-
ненти, які входять до 
його складу, нормалізу-

ють процеси жовчоутворення  
та жовчовиділення.

Склад: вода, гліцерин (носій), квітки цмину піско-
вого, кореневища з коренями валеріани лікарської, 
спирт етиловий ректифікований, бджолине маточ-
не молочко, прополіс, листя берези повислої, корені 
алтеї лікарської, кореневища і корені оману високо-
го, трава звіробою звичайного, листя кропиви дво-
домної, стовпчики з приймочками кукурудзи, листя 
м'яти перцевої, корені кульбаби лікарської, тра-
ва деревію звичайного, плоди шипшини травневої, 
муміє, сорбат калію (консервант).

30 мл 100 грн
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Перший бренд 
оперативного 
корисного 
харчування

Смачно!

Корисно!

Будь-коли!

Непросто зробити смачну їжу без синтетичних 
підсилювачів смаку, але нам це вдалося.  
Секрет — у натуральних компонентах.

Ретельно підібрані інгредієнти (включаючи 
кальцій, антоціани та інші вітаміни), без сахарози 
і всілякої хімії. 

Просто поклади в кишеню і візьми 
з собою!

 Що всередині?*
< 2,5 г швидких вуглеводів
> 9 г складних вуглеводів з овочів, 

фруктів і горіхів
> 5,5 г харчових волокон
< 35 одиниць — глікемічний індекс
> 6,5 г моно- і поліненасичених 

жирних кислот
* Дані на прикладі фітнес-козинаку  
(гарбуз-манго).

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

ОВОЧІ ТА 
ФРУКТИ — 
ЦЕ КРУТО!

500646
ФІТНЕС-КОЗИНАК
ГАРБУЗ-МАНГО

ГАРБУЗ + МОРКВА + АРАХІС + 
МАНГО + ФІСТАШКА

Склад: ізомальтоолігосахарид (підсолоджу-
вач), гарбуз сушений, морква сушена, ядра 
арахісу, манго сушене в рисовій обсипці, ядра 
насіння гарбуза, патока крохмальна кара-
мельна, ядра горіхів фісташки, сорбат калію 
(консервант). 

2 шт. по 17 г 53 грн

500505
ФІТНЕС-КОЗИНАК
ЖУРАВЛИНА-БУРЯК

ЖУРАВЛИНА + БУРЯК + ФУНДУК +  
АРАХІС + ЯБЛУКО + АМАРАНТ

Склад: яблука сушені різані в рисовій обсип-
ці, журавлина сушена різана в рисовій об-
сипці, ізомальтоолігосахарид (замінник цу-
кру), буряк сушений, ядра насіння гарбуза, 
патока крохмальна карамельна, ядра арахі-
су, ядра фундука, сік вишневий концентрова-
ний, повітряні зерна амаранта, сорбат калію 
(консервант).

2 шт. по 17 г 53 грн

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ
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Healthy drinksHealthy drinks
Ягідно-фруктові коктейлі  
для краси і здоров'я 

з комплексом 
з комплексом 

Active FiberActive Fiber
клiтковиниклiтковини

Yoo Go Weight Control ідеально 
підійде тобі, якщо ти:
– хочеш зменшити розмір порцій
– знижуєш калорійність раціону
– хочеш легко відмовитися від солодощів
– починаєш процес схуднення

500543
WEIGHT CONTROL |  
КОНТРОЛЬ ВАГИ
НАПІЙ «ЯБЛУКО-ЛИМОН»

Склад: комплекс активованої клітковини 
Active Fiber (яблучний пектин, харчові волок-
на цитрусові, гуарова камедь, оболонки насін-
ня подорожника), концентрат харчовий сухий 
натуральний яблучний (сік яблучний концен-
трований, мальтодекстрин), ізомальтооліго-
сахарид (підсолоджувач), яблучна кислота 
(регулятор кислотності), сік лимона сухий, аро-
матизатор харчовий натуральний «Яблуко», 
стевіолглікозиди листя стевії Sigma-D™  
(підсолоджувач).

14 порцій по 5 г 196 грн

500713
WEIGHT CONTROL |  
КОНТРОЛЬ ВАГИ
НАПІЙ «МАЛИНА-ГРАНАТ»

Склад: комплекс активованої клітковини Active 
Fiber (харчові цитрусові волокна, пектин яблуч-
ний (комплексоутворювач)), оболонки насіння 
подорожника, гуарова камедь (загусник), ізо-
мальтоолігосахарид (підсолоджувач), порошок 
фруктово-ягідний «Гранат» (сік граната, маль-
тодекстрин), порошок фруктовий «Малина» 
(глюкозний сироп, малина, сік буряковий кон-
центрований), яблучна кислота (регулятор кис-
лотності), ароматизатори харчові натуральні.

14 порцій по 5 г 196 грн

500590/403807
TURBO TEA 
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ЧАЙ

М'який трав'яний чай створений 
спеціально, щоб ти був активним 
і витрачав час на речі, якими 
реально любиш займатися! Сена 
дарує легкість і комфорт, імбир 
і курильський чай допомагають 
нормалізувати обмін речовин.

Склад: листя сени, кора крушини, курильський 
чай, імбир, шматочки яблука, квітки ромашки.

30 фільтр-пакетів 78 грн

500512
PURE HEART | ЧИСТЕ СЕРЦЕ
НАПІЙ «ПОЛУНИЦІ»

Натуральний напій з біоактив-
ними бета-глюканами вівса 
SweOat®: смачне джерело клітко-
вини і харчових волокон. Знижен-
ня рівня холестерину, регуляція 
роботи кишечника і контроль 
рівня глюкози в крові – ефекти, 
підтверджені експертними ор-
ганізаціями EFSA і FDA. 

Склад: бета-глюкани вівса SweOat®, ізомаль-
тоолігосахарид (підсолоджувач), сухий поро-
шок полуниць, яблучна кислота (регулятор 
кислотності), гуарова камедь (загущувач), аро-
матизатор харчовий натуральний «Полуниці», 
стевіолглікозиди листя стевії Sigma-D™ (підсо-
лоджувач).

14 порцій по 5 г 351 грн

500513
YOUNG & BEAUTY |  
КРАСА І МОЛОДІСТЬ
НАПІЙ «ЛІСОВІ ЯГОДИ»

Натуральний напій допоможе збе-
регти молодість і красу. Комплекс 
природного вітаміну C, гідролі-
зованого колагену і гіалуронової 
кислоти подарує шкірі пружність 
і м’якість, нормалізує гідроліпідний 
баланс і наповнить її здоровим 
сяянням.

Склад: гідролізований колаген Peptan®, по-
рошок з сушених чорниць, малини, полуниці, 
ожини та бузини (ягідна суміш), яблучна кис-
лота (регулятор кислотності), аскорбінова кис-
лота, ароматизатор харчовий натуральний 
«Лісові ягоди», стевіолглікозиди листя стевії 
Sigma-D™ (підсолоджувач), гіалуронат на-
трію ExceptionHyal® Full, антоціан (натураль-
ний барвник).

5 порцій по 10 г 244 грн

харчових 
волокон

3,5 г3,5 г

СЕНА ІМБИРКУРИЛЬСЬКИЙ ЧАЙ

У зв'язку з оновленням дизайну серії зовнішній вигляд товару 
може відрізнятися від представленого в каталозі. Для вашої 
зручності також вказано код продукту-аналога.
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ЗНАЙДИЗНАЙДИ
СВІЙСВІЙ

іідеальний деальний 
батончикбатончик!!

106863
ПЛЯШКА-ШЕЙКЕР 
SIBERIAN WELLNESS
500 мл  291 грн

ПЛЯШКА-ШЕЙКЕР ДЛЯ ВОДИ,  
НАПОЇВ І ПРОТЕЇНОВИХ КОКТЕЙЛІВ! 
Створена з сучасного безпечного матеріалу 
тритану, що не поглинає запахи і є неймовірно 
міцним. Всередині — знімний фільтр-ситечко і 
кулька-пружина, що запобігає утворенню гру-
дочок при приготуванні фрешів і коктейлів.
 • Стильний матовий корпус, зручна  

і міцна кришка.
 • Безпечна експлуатація 

в температурному діапазоні 
від -10 до +96 °C.

 • Кришка дозволяє однією 
рукою з легкістю відкрити 
пляшку.

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ

500566
CALCIUM-БАТОНЧИК 
КОКОС

Правильний перекус: швидкий, корисний, 
смачний! Білок зарядить тебе енергією, каль-
цій зміцнить кістки, а кокосова стружка зму-
сить забути про звичайні солодощі.

Склад: ізомальтоолігосахарид (підсолоджувач), глазур конди-
терська, концентрат сироваткового білка Fonterra™, концентрат 
молочного білка (казеїну) PROMILK KAPPA OPTIMUM, олія коко-
сова, кокосова стружка, вода, морські мінералізовані водорості 
Aquamin F (органічний кальцій), гліцерин дистильований (агент 
вологоутримуючий), кислота яблучна (регулятор кислотності), 
ароматизатор натуральний харчовий «Кокос», сіль кухонна, сор-
бат калію (консервант), соєвий лецитин (емульгатор).

2 шт. по 25 г 58 грн

500490
DETOX-БАТОНЧИК 
МАНГО

Заряджайся енергією сонячних тропіків — 
перемагай голод і токсини з антиоксидантним 
батончиком!

Склад: ізомальтоолігосахарид (підсолоджувач), концентрат 
сироваткових білків 80% SureProtein Essential 392, концентрат 
молочного білка (казеїну) PROMILK KAPPA OPTIMUM, глазур 
кондитерська, олія кокосова, шматочки сушеного манго, 
концентрований яблучний сік, гліцерин дистильований (агент 
вологоутримуючий), кислота лимонна (регулятор кислотності), 
натуральний ароматизатор «Манго», сіль кухонна, сорбат калію 
(консервант), лецитин соєвий (емульгатор), астаксантин.

2 шт. по 25 г 58 грн
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ПРАВИЛЬНА 
ЕНЕРГІЯ —  
ДЛЯ ЯКІСНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

НЕВАЖЛИВО, ДЕ ТИ ТРЕНУЄШСЯ: В СПОРТЗАЛІ АБО НА ВЕЛОТРЕКУ.  

БЕЗ ЯКІСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  
РЕЗУЛЬТАТУ НЕ ДОСЯГТИ!

500438
ПРОТЕЇНОВИЙ БАТОНЧИК  
HARD PRO 35
КАКАО

Склад: ізомальтоолігосахарид (підсолоджувач), 
концентрат сироваткових білків 80% SureProtein 
Essential 392, концентрат молочного білка (ка-
зеїну) PROMILK KAPPA OPTIMUM, олія кокосова, 
какао-порошок, гідролізований колаген Peptan®, 
вода, L-карнітину тартрат, гліцерин дистильо-
ваний (агент вологоутримуючий), кислота ли-
монна (регулятор кислотності), сорбат калію 
(консервант), лецитин соєвий (емульгатор), сіль 
кухонна.

50 г 57 грн

35% БІЛКА
Підтримка і відновлення м'язів 
Повільнозасвоюваний казеїн 
PROMILK KAPPA OPTIMUM 
і швидкозасвоюваний 
сироватковий протеїн WPC 80.

0% ЦУКРУ
Ніяких простих вуглеводів
Унікальна молекула ізомальто-
олігосахариду: солодка, як цукор, 
і корисна, як клітковина. Містить 
тільки 5% засвоюваних калорій.

2 Г КОЛАГЕНУ
Захист суглобів, регенерація  
тканин, краса і пружність шкіри
Гідролізований колаген Peptan®.

340 МГ L‑КАРНІТИНУ
Підвищення витривалості, 
нормалізація обміну речовин 
і посилення спалювання жирів
Чистий L-карнітин.

147 17,5

ПО
РЦ

ІЯ

ЦУКРУ БІЛКА
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МАСА КОРИСТІ  
ДЛЯ ТВОЇХ  
ТРЕНУВАНЬ! 

500285
L-КАРНІТИН
ЗБІЛЬШЕННЯ ВИТРИВАЛОСТІ

Поліпшує жировий обмін, підвищує 
витривалість організму при заняттях 
аеробними видами спорту (бігом,  
плаванням), захищає м'язи від  
руйнування під час фізичних вправ  
і допомагає оптимізувати процеси  
відновлення. Продукт містить  
L-карнітин від всесвітньо відомої  
фірми Lonza в швидкозасвоюваній 
формі, який починає діяти відразу  
при потраплянні в організм.

Склад: L-карнітину тартрат, L-карнітин основа 
Lonza Carnipure®.

120 капсул 392 грн

ЛЕЙЦИН
 • Підвищує анаболітичну реакцію м'язів на 

амінокислоти.

 • Відіграє провідну роль у побудові м'язів.

 • Стимулює секрецію гормона росту.

 • Підсилює синтез колагену.

ІЗОЛЕЙЦИН
 • Сприяє активації генів, відповідальних 

за спалювання жирів.

 • Допомагає вивільняти енергію для по-
будови м'язів.

 • Виступає як специфічне джерело енер-
гії для м'язів і мозкової тканини.

ВАЛІН
 • Збільшує витривалість за рахунок зни-

ження впливу на нервову систему серо-
тоніну — речовини, підвищений рівень 
якої викликає відчуття втомленості на 
тренуванні.

 • Поліпшує координацію м'язових скоро-
чень, підвищуючи у такий спосіб сприт-
ність і точність рухів.

ЗАБУДЬ ПРО ЗАБИТІ М'ЯЗИ!

500277

КОМПЛЕКС BCAA
 • Ключові для м'язів амінокислоти: лей-

цин, ізолейцин і валін в оптимальному 
співвідношенні 2:1:1.

 • 4,8 г BCAA в одній порції (6 таблеток).
 • Захист м'язів під час інтенсивних фізич-

них навантажень і швидке відновлення 
після тренувань. 

Склад*: ВСАА (комплекс амінокислот: L-лейцин, L-ізолей-
цин, L-валін).
* Вказано активний склад без урахування допоміжних компонентів.

120 таблеток 350 грн
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СПОРТИВНИЙ МАСТХЕВ
ЗАЙМАЮЧИСЬ ТРЕНУВАННЯМИ, НЕ ЗАБУВАЙ ПРО ГРАМОТНЕ 
ВІДНОВЛЕННЯ — САМЕ ВІД ЦЬОГО ЗАЛЕЖАТЬ РЕЗУЛЬТАТИ,  
ЯКІ ТИ ОДЕРЖИШ. 
Крім засобів місцевої дії (гелів і мазей), спортсмену для підтримання 
чудового самопочуття необхідно щодня отримувати основні нутрієнти, 
вітаміни і мінерали, а також регулярно вживати комбінацію хондропро-
текторів — глюкозаміну і хондроїтину. Багатьма фахівцями ці речови-
ни розглядаються як ключовий елемент профілактики травм зв'язок 
і суглобів.

ЗАХИСТ 
СУГЛОБІВ І ЗВ'ЯЗОК

410054
СПОРТИВНИЙ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ
Усуває неприємні відчуття 
перетренованості, прискорює 
відновлення після інтенсивних 
фізичних навантажень.
100 мл 275 грн

500276
ГЛЮКОЗАМІН І ХОНДРОЇТИН
МАКСИМАЛЬНА ПІДТРИМКА СУГЛОБІВ

Майже 2 г потужних хондропро-
текторів у добовій дозі! Натураль-
ний комплекс забезпечує макси-
мальний захист при інтенсивних 
тренуваннях і високих фізичних 
навантаженнях: запобігає зношу-
ванню суглобів, допомагає зняти 
запалення, полегшує рух. Реко-
мендується на постійній основі 
спортсменам і всім прихильникам 
активного способу життя.

Склад*: глюкозаміну гідрохлорид, хондро їтин-
сульфат.
* Вказано активний склад без урахування допоміжних компонентів.

120 таблеток 814 грн

4PRO COMPLEX:
 • Метилсульфонілметан, 

глюкозаміну гідрохлорид

 • Алантоїн бензокаїн

 • Магнолол, ментол і камфора

 • Glicacid Eсo
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МІКРОНУТРІЄНТИ  
НА КОЖЕН ДЕНЬ

ЗАЛІЗО підтримує нормальну 
роботу щитовидної залози, 
поліпшує транспортування кисню 
до тканин організму.
ЦИНК поліпшує енергетичний 
обмін у тілі спортсмена, впливає 
на процес оновлення клітин і до-
помагає підвищити витривалість 
організму.
* Від рекомендованої добової норми.

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Максимум омега-3 для  
потужної підтримки організму 
під час інтенсивних фізичних 
навантажень.
 • 2144 мг омега-3 (107%*)
 • ДГК — 520 мг (74%*)
 • ЕПК — 1316 мг (219%*)
 • Вітамін E — 14,6 мг (97%*)

Склад: ультраконцентрат омега-3 полінена-
сичених жирних кислот глибоководних морсь-
ких риб PronovaPure™.

120 капсул 710 грн

500284
МЕГАВІТАМІНИ
ПОТУЖНИЙ, МАКСИМАЛЬНО ПОВНИЙ 
ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Створений спеціально для  
підтримання організму при  
високих фізичних навантаженнях: 
13 вітамінів і 8 мінералів підвищу-
ють витривалість, тонізують 
і заряджають енергією.

Склад*: карбонат кальцію, магнію ци-
трат, премікс вітамінний H33802/1 by DSM 
NUTRITIONAL (вітаміни A, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, 
B₁₂, нікотинамід, фолієва кислота, пантотенова 
кислота, біотин), премікс мінеральний Customix 
Minerals by DSM NUTRITIONAL (цинк, мідь, йод, 
залізо, марганець, селен), вітамін Е, фолієва кис-
лота, вітамін D₃.
* Вказано активний склад без урахування допоміжних компонентів.

120 таблеток 416 грн

ПІДВИЩУЮТЬ ВИТРИВАЛІСТЬ 
ОРГАНІЗМУ, МАЮТЬ ПОТУЖНУ 
ТОНІЗУЮЧУ ДІЮ І ДОПОМАГАЮТЬ 
ШВИДКО ВІДНОВИТИСЯ НАВІТЬ 
ПІСЛЯ НАЙБІЛЬШ ІНТЕНСИВНОГО 
ТРЕНУВАННЯ. 
Вітаміни та мінерали потрібні 
всім спортсменам однаково, 
проте для деяких дисциплін кри-
тично важливими є залізо і цинк. 
Наприклад, атлети циклічних 
видів спорту (тріатлон, велотрек) 
відчувають підвищену потребу 
в цих мікроелементах, оскільки 
піддаються тривалим інтенсив-
ним аеробним навантаженням. 
 

«МЕГАВІТАМІНИ» МІСТЯТЬ 
13 ВІТАМІНІВ І 8 МІНЕРАЛІВ 
в оптимальних дозуваннях,  
розрахованих на спорсменів- 
професіоналів і любителів. Крім 
того, комплекс містить макси-
мальне дозування заліза  
і цинку — критично важливих 
для спортсмена елементів.

ЗАЛІЗО — 19,4 МГ (107,9%*)
ЦИНК — 12 МГ (100%*)

70 Продукція Siberian Wellness. 2020   |   71



БІОЛОГІЧНО АКТИВНА КОСМЕТИКА SIBERIAN WELLNESS:

МИСТЕЦТВО ДАРУВАТИ КРАСУ КОЖНОМУ

НАШІЙ ЛАБОРАТОРІЇ 
ПРОСТО НЕБА —  
150 МЛН РОКІВ

1. В ОСНОВІ ПРОДУКТУ — УНІКАЛЬНІСТЬ РОСЛИН
В основі рецептур косметичних продуктів Siberian Wellness — «живі» екстракти  
дикорослих сибірських трав, інноваційні біологічно активні сполуки, природні  
мінерали, вітаміни та натуральні олії.

2. ФІЗІОЛОГІЧНІ ФОРМУЛИ, ВІДСУТНІСТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН
Біологічно активна косметика Siberian Wellness максимально засвоюється 
шкірою і не містить сульфатів, фталатів, парабенів та інших потенційно  
небезпечних сполук. 

НАША КОСМЕТИКА  
ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ GMP
3. ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Результати проведених клінічних досліджень довели: компоненти біологічно 
активної косметики Siberian Wellness мають потужний антиоксидантний, 
відновлювальний і коригувальний ефект, що сприяє підтриманню молодості  
та краси.

БІОЛОГІЧНО АКТИВНА КОСМЕТИКА ВХОДИТЬ У НАШЕ ЖИТТЯ, 
ПРОПОНУЮЧИ НОВИЙ, ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ ПІДХІД  
ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ МОЛОДОСТІ ТА КРАСИ!
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EXPERALTA PLATINUM

ПЕПТИДНА 
КОСМЕТИКА — 
ПЕРЕДОВИЙ 
ДОГЛЯД ЗА 
ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ
Косметичні засоби на основі пептидів  
у 10 РАЗІВ ЕФЕКТИВНІШЕ кремів з великими 
молекулами колагену і еластину. Така косметика 
має більш високу вартість через складний процес 
виробництва і забезпечує гарантований результат.

Пептиди — сполуки, що складаються всього 
з декількох амінокислот. Наномолекули 
пептидів вільно проникають всередину 
дерми, стимулюють процеси регенерації, 
дозволяючи досягти помітного і тривалого 
омолоджувального ефекту.
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SIBERIAN WELLNESS 
ВІДПОВІДАЛЬНО СТАВИТЬСЯ 
ДО ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ,
ТОМУ МИ ВДОСКОНАЛИЛИ УПАКОВКУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КРЕМУ EXPERALTA PLATINUM: 

• Тепер при переробленні упаковки в атмосферу 
виділяється на 85% менше вуглекислого газу.

• Внутрішня колба виготовлена з переробленого 
поліпропілену.

• Флакон тепер можна використовувати багато разів — 
змінний внутрішній блок легко замінюється на новий.

моментального ефекту 
перетворення

8 годинДо

409280
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИРОВАТКА 
Високомолекулярна гіалуронова 
кислота розпізнає і виштовхує 
зморшки зсередини.

50 мл 748 грн

ПОДБАЙТЕ ПРО СВОЮ ШКІРУ ЗА ДОПОМОГОЮ 
РОЗКІШНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КРЕМУ! 
РОЗУМНА ФОРМУЛА ПРАЦЮЄ НА РІВНІ ДЕРМИ: 
DiamondSIRT® сприяє відновленню шкіри на клітинному 
рівні, екстракт сверції вирівнює вертикальні та горизон-
тальні зморшки протягом семи днів*.  
Результат: еластична, пружна та більш щільна шкіра, 
наповнена енергією і природним сяянням.

ЕКОЛОГІЧНО. 
ВІДПОВІДАЛЬНО. 
РОЗУМНО

413494 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ  
КРЕМ 
50 мл 843 грн

413495 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 
КРЕМ (змінний блок)

50 мл 452 грн

ЗМІННИЙ 
БЛОК

НОВА 
ЕКОЛОГІЧНА 
УПАКОВКА!

* За даними Laboratoire Dermscan.
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ПРАВИЛА 
БЕЗДОГАННОГО 
ТОНУ
МИТТЄВО ПРИХОВУЄ 
ОЗНАКИ ВТОМЛЕНОСТІ 
ШКІРИ:
 • Створює ідеально рівний тон.
 • Маскує недосконалості шкіри.
 • Легка текстура і покриття 
середньої щільності.

 • Інтенсивно зволожує.
 • Запобігає розвитку  
вікових змін.

ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ  
ТОНУЮЧИЙ КРЕМ SPF 15
30 мл 496 грн

407583
тон 1 / 
світлий

411998
тон 2 / 
середній
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404325
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛИФТИНГ»
СИРОВАТКА-КОНЦЕНТРАТ

Підтягує контур обличчя, помітно 
скорочує зморшки, підвищує 
пружність і еластичність шкіри.
10 мл 230 грн

404324
«КОРРЕКТОР МОРЩИН»
СИРОВАТКА-КОНЦЕНТРАТ

Інтелектуальний комплекс X50 
Myocept ефективно розгладжує 
зморшки та попереджає  
появу нових.
10 мл 230 грн

40+ 50+

зменшує глибину зморщок 
навколо очей*

20%
На

підтягує контур обличчя*

56%На

404322
«УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ»
СИРОВАТКА-КОНЦЕНТРАТ

Інноваційний комплекс з гіалуроно-
вою кислотою та компонентом Х50 
Hyalufiller: інтенсивне зволоження 
та розгладження зморщок.
10 мл 230 грн

30+

* За даними Infinitec (Барселона).

збільшує синтез власної 
гіалуронової кислоти в шкірі*

230%
На

підсилюють дію вашого крему, 
надаючи цілеспрямованого впливу 
на шкіру обличчя. 

100%До

СИРОВАТКИ 
EXPERALTA 
PLATINUM — 
КОНЦЕНТРАТИ 
АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
З ВИСОКОЮ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ 
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408371
ЕКСФОЛІАНТ ДЛЯ 
ОЧИЩЕННЯ ПОР
Три види активних 
гранул відлущують 
ороговілі частинки, 
полірують шкіру, 
роблячи її гла-
денькою і рівною, 
поліпшують тка-
нинне дихання, від-
криваючи пори.
100 мл 285 грн

408370
ПІЛІНГ ДЛЯ 
ГЛИБОКОГО 
ОЧИЩЕННЯ ТА 
ВИРІВНЮВАННЯ 
ШКІРИ
Містить чотири 
види альфа-гідрок-
сикислот (АНА), 
славнозвісних свої-
ми відлущувальни-
ми властивостями: 
прискорюють клі-
тинний обмін, по-
кращують текстуру 
шкіри, роблять її 
гладенькою, а колір 
обличчя — більш 
здоровим.
200 мл 285 грн

408253
ОМОЛОДЖУ-
ВАЛЬНИЙ  
ТОНІК-СОФТНЕР
Забезпечує миттєве 
зволоження шкіри, 
надає їй сяяння, 
пом'якшує і заспо-
коює, посилює дію 
засобів для догляду 
за шкірою.
200 мл 285 грн

410091 
КРІОЛІФТИНГОВА МАСКА  
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
50 мл 221 грн

408368 
ОЧИЩУВАЛЬНА  
ОЛІЯ ДЛЯ 
УМИВАННЯ
Рослинні та ефірні 
олії, поєднуючись 
з водою, утворюють 
легку пінливу очи-
щувальну емульсію, 
яка діє особливо 
м'яко, не порушую-
чи гідроліпідний та 
pH-баланс. 
200 мл 320 грн

408369
МІЦЕЛЯРНА ВОДА  
ДЛЯ ЗНЯТТЯ 
МАКІЯЖУ
Очищення і зняття 
макіяжу — в одному 
флаконі! Міцелярна 
вода делікатно, без 
сильного тертя, 
глибоко очищає 
і освіжає шкіру 
завдяки міцелам — 
найдрібнішим 
сферам, які наче 
магніт притягують 
частинки себума, 
пилу і косметики.
200 мл 285 грн

ІННОВАЦІЙНІ ОЧИЩУВАЛЬНІ ЗАСОБИ 
НАСИЧУЮТЬ ШКІРУ ЕНЕРГІЄЮ, ОЧИЩАЮТЬ ВІД ТОКСИНІВ І ЗАБРУДНЕНЬ, ВІДНОВЛЮЮТЬ 
ПРИРОДНИЙ РH-БАЛАНС, ЗАХИЩАЮЧИ ВІД АГРЕСИВНИХ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА.

ШКІРА ВРАНЦІ 
ЯК ПІСЛЯ 8 
ГОДИН СНУ,
НАВІТЬ ЯКЩО  
ВИ СПАЛИ МЕНШЕ

МИТТЄВЕ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ! 
КРІОЛІФТИНГОВА МАСКА 
ПРОБУДЖУЄ ШКІРУ, 
УСУВАЄ СЛІДИ ВТОМИ 
І ПОКРАЩУЄ КОЛІР 
ОБЛИЧЧЯ.

МАСКА ПРАЦЮЄ,  
КОЛИ ПОТРІБНО:
 • зменшити прояви куперозу
 • покращити рельєф шкіри
 • отримати ліфтинг-ефект
 • стерти з обличчя наслідки 

нестачі сну
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411382 
THE BODY LAB 
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КОНЦЕНТРАТ 
EXPERALTA PLATINUM 

 • Розігріває

 • Slim-ефект

РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ  
1 МІСЯЦЬ*:
 • НА 1,6 СМ ЗМЕНШЕННЯ 

ОБ'ЄМУ В СТЕГНАХ.
 • ПОМІТНЕ СКОРОЧЕННЯ 

ПРОЯВІВ ЦЕЛЮЛІТУ (на 
9% скорочення ефекту 
«апельсинової кірки»).

 • БІЛЬШ ГЛАДЕНЬКА 
ШКІРА (на 6,5% 
підвищення дермальної 
щільності).

ДОВЕДЕНО

* Інструментальні дослідження, NATURETHIC (Барселона).

 ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

BROWNSLIM  
ДОПОМАГАЄ АКТИВУВАТИ 

І ПЕРЕПРОГРАМУВАТИ 
АДИПОЦИТИ (ЖИРОВІ 

КЛІТИНИ), ЗМІНЮЮЧИ ЇХ 
ФУНКЦІЮ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЕНЕРГІЇ НА СПАЛЮВАННЯ, 

А ТАКОЖ МІНІМІЗУВАТИ 
НАКОПИЧЕННЯ НОВОГО 

ЖИРУ.

УТРИВАЛЕННЯ 
ЕФЕКТУ ВІД 
ТРЕНУВАННЯ! 
НАНЕСИ АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ 
КОНЦЕНТРАТ НА ЧИСТУ ШКІРУ 
ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ТРЕНУВАННЯ, 
ЩОБ ПІДВИЩИТИ ЙОГО 
ЕФЕКТИВНІСТЬ.

МОЛЕКУЛА Х50 
Знижує синтез ліпідів і перешкоджає 
розбуханню клітин, що виражається 
в зменшенні об'ємів і розгладженні 
«апельсинової кірки» на поверхні 
шкіри.

ЕКСТРАКТ ПЛЮЩА 
Активізує кровообіг, зменшує 
локальні запалення. Вітамін P 
знижує капілярну проникність 
стінок. 

КОМПЛЕКС ЕКСТРАКТІВ 
АРНІКИ, БУЗИНИ, КАШТАНА 
І РУСКУСУ У ВИСОКІЙ 
КОНЦЕНТРАЦІЇ 
Має відчутну лімфодренажну дію.

ЯК ПРАЦЮЄ 
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ 

КОНЦЕНТРАТ?
BROWNSLIM —  
РЕВОЛЮЦІЯ В СХУДНЕННІ. 
НАТУРАЛЬНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ 
КОМПЛЕКС СПРЯМОВАНОЇ ДІЇ 
(ВПЛИВАЄ НА БУРУ ЖИРОВУ 
ТКАНИНУ).

150 мл 420 грн
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КОЛЕКЦІЯ СЕЛЕКТИВНИХ АРОМАТІВ

L’INSPIRATION 
DE SIBÉRIE

Парфумерна вода (Eau de parfum) — найбільш інтенсивна концентрація, 
має стійкість до 6–8 годин, яскраво розкриває всі ноти аромату.

НІШЕВА ПАРФУМЕРІЯ —  
ПРИВІЛЕЙ ОБРАНИХ!
ВІДМІННІ ОЗНАКИ:

 • Автор — парфумер-мистець, який прагне вийти за межі моди й трендів.
 • Унікальні, неповторні та часом доволі екстравагантні аромати. 
 • Використання натуральних дорогих інгредієнтів.
 • Одні й ті самі аромати підходять для чоловіків і жінок. 

ДЕВ'ЯТЬ НЕПОВТОРНИХ КОМПОЗИЦІЙ З ВИСОКОЮ  
КОНЦЕНТРАЦІЄЮ АРОМАТИЧНИХ ОЛІЙ СТВОРЕНІ МАЙСТРАМИ 
ПАРФУМЕРНОГО МИСТЕЦТВА, ВІДОМИМИ ПО ВСЬОМУ СВІТУ.

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 
І ЖІНОК

ЛАКОНІЧНА УПАКОВКА: 
ВСЯ СУТЬ – У ВМІСТІ

СТІЙКІСТЬ: 
ДО 4–6 ГОДИН

15–20%  
ОЛІЙ
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DYNAMIQUE | ДИНАМІКА
ПАРФУМЕРНА ВОДА |  
EAU DE PARFUM

412912 50 мл 1590 грн
412916 5 мл 183 грн

АРОМАТ-ПОДОРОЖ
ОРІЄНТАЛЬНИЙ, ПРЯНИЙ, КВІТКОВИЙ

В цьому ароматі всесвітньо 
відомі парфумери Лука Сьюзак 
і Олаф Ларсен почали розвиток 
з нот морської солі в поєднанні з 
холодним ладаном і чорним гірким 
перцем 
Ноти серця розкривають квітковий 
букет іланг-ілангу, пудрового 
іриса і білих квітів жасмину, 
оповитих чуттєвим ароматом 
амбри, мускусу і захопливої ванілі. 

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 
І ЖІНОК

СТІЙКІСТЬ:  
ДО 6–8 ГОДИН

15–20%  
ОЛІЙ

Французький 
парфумер  
Лука Сьюзак  
/(Lucas Sieuzac) 

Парфумер 
Олаф Ларсен 
(Olaf Larsen) 

НОВА КОЛЕКЦІЯ – ВИКЛИК! 

КОЛЕКЦІЮ СТВОРЕНО У СПІВПРАЦІ  
ЗІ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИМИ ПАРФУМЕРАМИ 
ЛУКОЮ СЬЮЗАКОМ І ОЛАФОМ ЛАРСЕНОМ.

ЗРОБИ КРУТИЙ ПОВОРОТ І ЗМІНИ ВСЕ!
ЦЕ ВИКЛИК СОБІ ТА СУСПІЛЬСТВУ. ЦЕ ТВОЯ ЕВОЛЮЦІЯ.  

ТВІЙ ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ТВІЙ НОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

88 Продукція Siberian Wellness. 2020   |   89



ABSOLU | АБСОЛЮТ
ПАРФУМЕРНА ВОДА | EAU DE PARFUM

412914 50 мл 1590 грн
412918 5 мл 183 грн

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 
І ЖІНОК

СТІЙКІСТЬ:  
ДО 6–8 ГОДИН

15–20%  
ОЛІЙ

АРОМАТ-ДОСКОНАЛІСТЬ
ДЕРЕВНИЙ

За задумом всесвітньо відомих парфумерів Луки Сьюзака 
і Олафа Ларсена аромат відкривається свіжістю імбиру в 
поєднанні з пряними нотами мускатного горіха і рожевого 
перцю. 
У серці композиції — коріандр і деревні ноти, оповиті 
теплою амброю та солодкістю пачулі, ванілі та бобів тонка.
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ÉVOLUCION | ЕВОЛЮЦІЯ
ПАРФУМЕРНА ВОДА | EAU DE PARFUM

412913 50 мл 1590 грн
412917 5 мл 183 грн

АРОМАТ-ПЕРЕДЧУТТЯ
ФРУКТОВИЙ, КВІТКОВИЙ

Всесвітньо відомі парфумери Лука Сьюзак і Олаф Ларсен 
створили аромат, що іскриться природною свіжістю 
і пристрастю.

Яскраві ноти зеленого листя в поєднанні з білими квітами 
і трохи солодкими нотами фруктів відкривають чарівну 
композицію. В серці аромату — дует зелених і квіткових 
нот у поєднанні з листям ревеню, білими квітками жасмину 
і апельсиновим цвітом, що веде до чуттєвої бази з нот 
амбри, дерева і солодкої ванілі.

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 
І ЖІНОК

СТІЙКІСТЬ:  
ДО 6–8 ГОДИН

15–20%  
ОЛІЙ
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CARACTÈRE 
DE LA SIBÉRIE*

СИБІРСЬКИЙ ХАРАКТЕР –  
ТВІЙ ХАРАКТЕР

* Характер Сибіру.

Твір парфумера Фабріса 
Пеллегріна підкорює яскравістю 
букета з цитрусових нот, 
куміну, мускатного горіха, 
амбри і замші, що доповнює 
дорогоцінну основу аромату з 
сандалового дерева і ветиверу.

LA FORCE | СИЛА
ПАРФУМЕРНА ВОДА |  
EAU DE PARFUM

410012 50 мл 1350 грн
410009 5 мл 183 грн

СИЛА ТЯЖІННЯ
ОРІЄНТАЛЬНИЙ, ШКІРЯНИЙ
грейпфрут, амбра і замша, 
сандалове дерево, ветивер

ШЛЯХ ДО УСПІХУ
СВІЖИЙ, ДЕРЕВНИЙ
листя каррі, мандарин, ягоди ялівцю,  
фіалка, ладан

Парфумер Жан-Жак Руж втілив у життя 
незвичайний, пряний аромат, поєднавши 
ноти листя каррі, перцю, мускатного 
горіха, фіалок і ягід ялівцю, прикрашених 
шкірою і ладаном.

LA LIBERTÉ | СВОБОДА
ПАРФУМЕРНА ВОДА | EAU DE PARFUM

410013 50 мл 1350 грн 
410010 5 мл 183 грн

L'OBSESSION | ПРИСТРАСТЬ
ПАРФУМЕРНА ВОДА | EAU DE PARFUM

410014 50 мл 1350 грн
410011 5 мл 183 грн

Парфумер Майя Лерно помістила 
в «серце» композиції ноту свіжої 
травневої троянди. Доповнюють 
букет герань, смородина, осман-
тус, мускус і замша.

ПРИСТРАСТЬ ДО ЖИТТЯ
КВІТКОВИЙ, ШКІРЯНИЙ
смородина, троянда, герань, шкіра, замша
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TAIGA | ТАЙГА
ПАРФУМЕРНА ВОДА |  
EAU DE PARFUM

406413 50 мл 1080 грн
410006 5 мл 183 грн
407956 1,5 мл  64 грн

ЛЕГЕНДА СИБІРУ

Парфумер Бертран Дюшофур 
створив аромат для справжніх 
цінителів неторканої природи. 
Сильний деревний початок 
сибірського кедра i сосни 
гармонійно переплітається 
з нотами пачулi й амбри. 
Яскраві акценти ялинового 
бальзаму і моху завершують 
композицію, створюючи 
таємничий настрій величної 
сибірської тайги.

ПОРИНЬТЕ 
В АРОМАТ:
 • зволожуйте шкіру 

парфумованим 
молочком для тіла;

 • користуйтеся 
парфумами вранці;

 • освіжайте аромат 
протягом дня 
за допомогою 
делюкс-мініатюри.

409847 
TAIGA | ТАЙГА
ПАРФУМОВАНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА

230 мл 270 грн

Первозданна тайга: свіжість сибірської 
сосни вривається в спекотний лісовий букет, 
відкриваючи таємницю природної сили!

ДЕРЕВНИЙ
хвоя сибірського кедра, сибірська сосна, сандалове дерево, 
пачулі, амбра, ялиновий бальзам
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СМАК РОМАНТИКИ

СВІЖІСТЬ ПОЧУТТІВ
СВІЖИЙ, ЗЕЛЕНИЙ, ЦИТРУСОВИЙ

цитрусова свіжість, листя інжиру, пряний імбир, ветивер, 
білий мускус, сандалове дерево

Парфумер П'єр Флорес, натхнений 
красою природи, створив ніжну 
композицію з квіткового букета 
іланг-ілангу, жасмину і туберози, 
завершену шлейфом з бурбонської 
ванілі та білого мускусу.

Твір парфумера П'єра Флореса з першого 
вдиху підкорює свіжістю цитрусів, листя 
інжиру і ароматом гірської лаванди. Пряний 
імбир, білий мускус i сандалове дерево 
створюють воістину чуттєвий акорд. 

ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФУМЕРНА ВОДА |  
EAU DE PARFUM 

406414 50 мл 1080 грн
410007 5 мл 183 грн
407954 1,5 мл  64 грн

OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФУМЕРНА ВОДА |  
EAU DE PARFUM 

406415 50 мл 1080 грн
410008 5 мл 183 грн
407955 1,5 мл  64 грн

409849 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФУМОВАНЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 

230 мл 270 грн

409851 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФУМОВАНЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 

230 мл 270 грн

Алтайське літо: подув вітру, свіжість 
гірських озер, ніжні пелюстки рослин і легке 
запаморочення високогір'я.

Свіже дихання свободи: легкий вітер  
на вершині скелі, нагріті сонцем камені,  

зелень тайги, м'які деревні ноти.

КВІТКОВИЙ, ФРУКТОВИЙ, ВАНІЛЬНИЙ
апельсиновий цвіт (флердоранж), іланг-іланг, жасмин, 
тубероза, бурбонська ваніль, білий мускус
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МАКІЯЖ? ЗВИЧАЙНО, E.N.I.G.M.A.

86,3%* 
МІНІМУМ

НАТУРАЛЬНИХ 
КОМПОНЕНТІВ

ВИСОКА 
СТІЙКІСТЬ

ЯКІСНЕ 
ПОКРИТТЯ

БРЕНД З 
ФІЛОСОФІЄЮ

CLEAN 
BEAUTY

* Дані на прикладі суперстійкої туші для вій.

Т ВОЯ  
НОВА 

П РИК РАС А

CRUELTY-FREE 
НЕ ТЕСТУЄТЬСЯ
НА ТВАРИНАХ

ПОТЕНЦІЙНО 
НЕБЕЗПЕЧНИХ 
КОМПОНЕНТІВ

НАТУРАЛЬНІ 
КОМПОНЕНТИ
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КОМФОРТ І СТІЙКІСТЬ,  
ЯКІ ТЕБЕ ЗДИВУЮТЬ!

ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ПОМАДА ДЛЯ ГУБ

94,5% 
КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ

ЕКСТРАКТИ СИБІРСЬКИХ ЯГІД: 
ШИПШИНИ, ОЖИНИ  
І ЖУРАВЛИНИ

СТІЙКИЙ ОЛІВЕЦЬ  
ДЛЯ ГУБ
0,4 г 349 грн

СТІЙКІСТЬ
ДО 8 ГОДИН*

НЕ РОЗТІКАЄТЬСЯ, 
НЕ ЗМАЗУЄТЬСЯ

ВИСУВНИЙ 
СТРИЖЕНЬ





Для макіяжу моделі використано стійкий олівець для губ 
(колір: класичний червоний), код 407725 * За результатами споживчого тестування.

407727 
кораловий

407728 
стигла 
вишня

407725 
класичний 
червоний

407726 
холодний 
рожевий 

406332
класичний 
червоний

406333 
холодний 
рожевий

406335
кораловий

406336
стигла вишня

ДОВГОТРИВАЛЕ ЗВОЛОЖЕННЯ

НЕПЕРЕВЕРШЕНА СТІЙКІСТЬ,  
КОНТУР НЕ РОЗТІКАЄТЬСЯ

ВИТРИМАЄ НАВІТЬ ЛЕГКИЙ ПЕРЕКУС — 
ЗАЛИШИТЬСЯ НА ГУБАХ






3,5 г 633 грн

Ціну на цю серію продуктів може бути змінено в період дії каталогу.  
Актуальну ціну дивіться на офіційному сайті Компанії www.siberianwellness.com.102 Продукція Siberian Wellness. 2020   |   103



407676 
СУПЕРСТІЙКА ТУШ ДЛЯ ВІЙ
УЛЬТРАЧОРНИЙ

412662
тауп

412663
насичений 
коричневий

НАДАЄ БРОВАМ ОБ'ЄМ  
І НАСИЧЕНИЙ КОЛІР

ЕФЕКТ ПРИРОДНИХ ГУСТИХ БРІВ, 
ЗАХИСТ ВІД ВОДИ І ВОЛОГИ

ДОГЛЯДАЮЧА ФОРМУЛА  
З ОЛІЄЮ ЖОЖОБА






ЗАЧАРОВУЙ ПОГЛЯДОМ, 
ПІДКОРЮЙ ЗМАХОМ ВІЙ Для макіяжу моделі використані:

407676 — суперстійка туш для вій (колір: ультрачорний)
412663 — стійкий олівець для брів (колір: насичений 
коричневий)

СТІЙКИЙ ОЛІВЕЦЬ  
ДЛЯ БРІВ 
0,35 г 395 грн

СТІЙКІСТЬ
ДО 10 ГОДИН*

86,3% 
КОМПОНЕНТІВ 
ПРИРОДНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ

10 г 488 грн

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВІЯМ ДОВЖИНУ, 
ОБ'ЄМ І РОЗДІЛЕННЯ

БЕЗ ЕФЕКТУ «ПАНДИ»





104 Ціну на цю серію продуктів може бути змінено в період дії каталогу.  
Актуальну ціну дивіться на офіційному сайті Компанії www.siberianwellness.com.

* За результатами споживчого тестування.
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ТІНІ ДЛЯ ПОВІК 
1,2 г  
375 грн

* На прикладі тіней для повік (колір: зелений оксамит), код 412676.
** За результатами споживчого тестування.

НЕ ЗМАЗУЄТЬСЯ,  
НЕ РОЗТІКАЄТЬСЯ,  
НЕ ЗГОРТАЄТЬСЯ

НЕ ПОТРЕБУЄ 
ЗАТОЧУВАННЯ





412674  
пряний 
еспресо

406338 
шампань

412673  
холодний 
бежевий

412675 
рожеве  
золото

412676 
зелений 
оксамит

ТВІЙ НОВИЙ ПОГЛЯД 
НА МАКІЯЖ

ТІНІ-
ХАЙЛАЙТЕР

412671
чорний

412672
коричневий

406337
хакі

Для макіяжу моделі використані:
412671 — стійкий олівець для очей (колір: чорний)
406337 — стійкий олівець для очей (колір: хакі)
412674 — тіні для повік (колір: пряний еспресо)
412676 — тіні для повік (колір: зелений оксамит)
406338 — тіні для повік (колір: шампань)

93,5% 
КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ*

МІСТЯТЬ ОМОЛОДЖУВАЛЬНИЙ 
АНІСОВИЙ ЕКСТРАКТ

СТІЙКИЙ ОЛІВЕЦЬ  
ДЛЯ ОЧЕЙ
0,4 г 349 грн

СТІЙКІСТЬ
ДО 12 ГОДИН**

Ціну на цю серію продуктів може бути змінено в період дії каталогу.  
Актуальну ціну дивіться на офіційному сайті Компанії www.siberianwellness.com.106 Продукція Siberian Wellness. 2020   |   107



Створена спеціально для догляду 
за тілом, коли необхідно відновити 
емоційну рівновагу та сили, підкрес-
лити свою природну красу і вигляда-
ти бездоганно.

ТУРБОТА І НІЖНІСТЬ З РУК У РУКИ
Ваш крем — незамінний супутник у подорожі,  
на роботі та вдома!
 • Ефективно зволожує шкіру
 • Тонізує і сприяє вибілюванню
 • Миттєво поглинається і не залишає відчуття 

липкості

НЕЙМОВІРНО  
НІЖНИЙ АРОМАТ

ІСКРИСТИЙ ЯГІДНО-ЦИТРУСОВИЙ АРОМАТ  
СОКОВИТОЇ МАЛИНИ І СВІЖОЇ ВЕРБЕНИ

СВІЖИЙ, ТЕРПКИЙ АРОМАТ ДИКОГО  
ЧЕБРЕЦЮ І МУСКАТНОЇ ШАВЛІЇ

411170 
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

Гідролат вербени повертає при-
родну красу і гладкість стомленій 
і схильній до стресу шкірі.
75 мл 125 грн

411168 
МОЛОЧНИЙ ОВЕС  
& РИСОВА ОЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК

Олія рисових висівок підвищує 
еластичність шкіри, зволожує, 
відновлює та пом'якшує її.
75 мл 125 грн

411169 
ЧЕБРЕЦЬ & ШАВЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК 

Ефірна олія мускатної шавлії під-
тримує тонус і пружність шкіри.
75 мл 125 грн

Спробуйте засоби 
SPA Collection: оцініть 
текстуру і привабливий 
аромат в наших Центрах 
обслуговування Компанії.
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ПЕРЕТВОРІТЬ 
ДОГЛЯД  
ЗА ШКІРОЮ 
НА СПРАВЖНЄ 
ЗАДОВОЛЕННЯ

410015
КЕДР & ЯБЛУКО 
ЦУКРОВИЙ СКРАБ ДЛЯ ТІЛА 

Натуральний цукор 
і подрібнена шкаралупа 
кедрових горіхів подарують 
шкірі розкішну гладкість  
і бархатистість.
100 мл 206 грн

410018 
КЕДР & ЯБЛУКО 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТІЛА

Завдяки ніжній текстурі 
чудово поглинається  
і пом'якшує шкіру, залиша-
ючи приємний аромат  
яблука і кедра.
250 мл 221 грн

410019 
ЛІСОВІ СУНИЦІ  
& ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 

250 мл 221 грн

410016 
ЛІСОВІ СУНИЦІ  
& ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ 
ЦУКРОВИЙ СКРАБ ДЛЯ ТІЛА  

100 мл 206 грн
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РЕВОЛЮЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСТРАКЦІЇ —  
ФАКТИЧНО ЗБЕРЕЖЕНИЙ «ЖИВИЙ» СІК РОСЛИН +  
5 ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН З НАДЗВИЧАЙНО 
ВИСОКОЮ БІОАКТИВНІСТЮ

* За даними досліджень in vitro.

ПРОДУКТИ З КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™
впливають на клітини шкіри, посилюючи активні компоненти.
До складу комплексу ввійшли рослини-адаптогени, що ефективно  
працюють у дієтичних добавках для підтримання здоров'я.

112

ПОЛІПШУЄМО 
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ. 
ЩОДНЯ 
ENDEMIX™ — УНІКАЛЬНИЙ ПІДСИЛЮЮЧИЙ 
КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН

ЗАХИСТ ВІД 
ФОТОСТАРІННЯ
Комплекс ENDEMIX™ 
знижує шкідливий вплив 
УФ-променів і запобігає 
руйнуванню колагену. 
Ефективність захисту  
вище на 21,7%*.

Елеутерокок Саган-дайля Червона щітка Байкальська 
шоломниця

Левзея  
(мараловий корінь)

1 32
ЗБЕРЕЖЕННЯ  
МОЛОДОСТІ ШКІРИ  
НА КЛІТИННОМУ РІВНІ
На 26,4%* менше 
«постарілих» клітин за той 
самий період часу.

РЕГЕНЕРАЦІЯ  
КЛІТИН ШКІРИ
Темп зростання 
кератиноцитів (нових  
клітин епідермісу)  
вище на 26,6%*.

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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411566
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ
Допомагає одним рухом видалити  
забруднення, декоративну косметику  
та надлишки себума, не пошкоджуючи 
ліпідний шар і не порушуючи захисних 
властивостей шкіри. Комплекс рослинних 
екстрактів ENDEMIX™ підсилює регенера-
цію клітин, ефірні олії дарують комфорт  
і доглядають за шкірою обличчя.  
Не потребує змивання.

100 мл 140 грн

411564 
СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ОНОВЛЮЮЧИЙ
Ніжне очищення і оновлення 
навіть сухої та чутливої шкіри 
обличчя. Пудра зі шкаралупи 
волоського горіха разом  
з ягодами калини і журавлини 
видаляє ороговілі лусочки, 
натуральні олії прекрасно 
зволожують шкіру, а комплекс 
ENDEMIX™ посилює регенера-
цію клітин.

75 мл 140 грн

411569 
ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ
Подаруйте спокій та комфорт 
сухій і чутливій шкірі. Зволо-
жувальний тонік заспокоює 
шкіру і готує її до нанесення 
інших засобів для догляду. 
Гідролат лаванди знижує 
чутливість і усуває запалення, 
гідролат липи запобігає  
ранньому старінню шкіри,  
а олії бавовни і рису захища-
ють від негативного впливу 
навколишнього середовища.

200 мл 129 грн

411570 
ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
МАТУЮЧИЙ
Ідеально підходить для  
нормальної, жирної або  
комбінованої шкіри. Усуває 
жирний блиск, надає шкірі  
матовості, сприяє звуженню 
пор. Завдяки ялівцевій воді  
та комплексу фруктових  
кислот запобігає появі  
недосконалостей.

200 мл 129 грн

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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411581
ГЕЛЬ ДЛЯ ГОЛІННЯ
Освіжний гель допомагає зробити  
гоління більш комфортним і приємним. 
Ефірні олії перешкоджають виникненню 
подразнення, рослинні екстракти поліпшу-
ють регенерацію і мають відновлювальну 
дію, а комплекс ENDEMIX™ забезпечує  
збереження молодості шкіри на клітинно-
му рівні.
100 мл 219 грн

411580
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ
Допомагає зняти дискомфорт після  
гоління, заспокоїти і пом'якшити шкіру,  
активізувати процеси відновлення.  
Приємно освіжає шкіру, швидко погли-
нається, не залишаючи відчуття липкості 
та стягнутості.
100 мл 219 грн

АЛЬФА-БІСАБОЛОЛ 
у поєднанні з екстрактом імбиру сприяє загоєнню 
шкірних пошкоджень, зменшенню запалення та зни-
женню зростання патогенних бактерій.

ЕКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА 
допомагає вивести з тканин зайву рідину і токсини, 
є джерелом цінних вітамінів і біоактивних сполук.

ОЛІЯ ШАВЛІЇ
допомагає запобігти розвитку запалень після гоління 
і нормалізувати вироблення шкірного сала, дезодо-
рує, сприяє звуженню пор і зменшенню проявів акне.

ОЛІЯ КЕДРОВОГО ГОРІХА 
сприяє відновленню шкіри, живить і пом'якшує її, 
допомагаючи зберегти молодість.

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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ПРИРОДНИЙ АНТИОКСИДАНТНИЙ 
ЗАХИСТ ВАШОЇ КРАСИ В НІЧНИЙ ЧАС 
З ВІТАМІНАМИ А, Е І С. ПОСИЛЕНИЙ 
РОСЛИННИМ КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™, 
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 
У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ.

 • Заспокоює чутливу шкіру, схильну 
до почервоніння і подразнень.

 • Покращує стан шкіри, схильної 
до стресів, негативного впливу 
навколишнього середовища (сухе 
повітря в приміщеннях, перепади 
температури взимку).

 • Усуває набряклість, знижує прояви 
куперозу.

 • Вирівнює колір обличчя.
 • Має помітну антивікову та фото-

протекторну дію.
 • Підтримує імунітет шкіри, протистоїть 

розвиткові запальних процесів  
будь-якого походження.

411582
ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
АНТИОКСИДАНТНИЙ 
Подбайте про красу і молодість 
шкіри, подарувавши їй ефектив-
ний антиоксидантний догляд! 
Екстракти сибірських рослин  
з комплексом ENDEMIX™ і 
унікальною вітамінною молеку-
лою Sepivital™ покращують стан 
шкіри, усувають набряклість  
і мають помітну антивікову дію.
200 мл 150 грн

411584
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ НІЧНИЙ  
З АНТИОКСИДАНТАМИ
Насичений крем з горіховими 
оліями, квітковою водою  
та вітамінами А, Е, С живить 
шкіру в нічний час, насичує її 
антиоксидантами і відновлює 
природний баланс вологи.  
Вранці шкіра виглядає свіжою, 
відпочилою та сяє красою.
50 мл 269 грн

411583
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ДЕННИЙ 
SPF 15 З АНТИОКСИДАНТАМИ
Завдяки поєднанню найсильні-
ших антиоксидантів і унікальної 
вітамінної молекули Sepivital™ 
крем ефективно доглядає за 
шкірою обличчя, підтримує 
молодість і красу. Рослинний 
комплекс ENDEMIX™ зменшує 
руйнування колагену при впливі 
сонячних променів.
50 мл 269 грн

Для посилення 
антиоксидантного 
ефекту рекомендується 
використовувати разом  
з комплексом «НовоМин».

УНІКАЛЬНА 
ВІТАМІННА 
МОЛЕКУЛА 
SEPIVITAL™

 •  ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ ШКІРИ  
• ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ • ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
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411585
ГЕЛЬ ДЛЯ УМИВАННЯ  
З ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Ультрам'яка формула чудово видаляє 
макіяж і очищає шкіру, не пересушуючи 
її. Забезпечує захист від передчасного 
старіння.
300 мл 186 грн

411587
КРЕМ ДЛЯ ПОВІК  
З ОМЕГА-КИСЛОТАМИ 
Легкий крем освіжає, зволожує та віднов-
лює шкіру повік, скорочує зморшки.
15 мл 143 грн

ОМЕГА-3 КИСЛОТИ 
захищають шкіру від передчасного старіння,  
допомагаючи відновити ліпідний бар'єр  
і сповільнити руйнування колагену.

ОМЕГА-6 І -7 КИСЛОТИ 
прискорюють регенерацію та оновлення клітин, 
допомагають впоратися з сухістю шкіри,  
відновити її еластичність і запобігти передчасній 
появі зморщок.

ОМЕГА-9 КИСЛОТИ 
тонізують, освіжають і зміцнюють шкіру,  
підвищуючи її опірність негативному впливу  
навколишнього середовища.

Дію поліненасичених жирних кислот посилено 
екстрактами насіння льону і молочного вівса.

Для найкращих резуль-
татів використовуйте 
всю серію засобів 
з омега- кислотами од-
ночасно з комплексом 
«Северная Омега-3» серії 
Essential Fatty Acids.

 • ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ ШКІРИ 
 •  ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ 
 •  ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

411586
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ  
З ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
Захищає шкіру від передчасного старіння, 
живить, зволожує і поліпшує клітинне 
оновлення.
75 мл 182 грн

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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411211
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ОНОВЛЮЮЧИЙ  
Активний відновлювальний 
крем з коензимом Q10  
пробуджує клітини шкіри  
та заряджає їх енергією.  
Посилює вироблення колагену, 
еластину і гіалуронової кислоти, 
роблячи шкіру більш щільною  
і пружною. Олія насіння граната 
зволожує, оновлює і помітно  
перетворює шкіру. 
50 мл 285 грн

411212 
КРЕМ ДЛЯ ПОВІК 
ОНОВЛЮЮЧИЙ 
Ніжний відновлювальний крем  
з коензимом Q10 комплексно  
доглядає за шкірою повік:  
заряджає клітини енергією, 
тонізує, запобігає утворенню 
зморщок і набряків, зволожує, 
вирівнює рельєф шкіри і усуває 
сліди втоми, зменшує темні кола 
під очима.
15 мл 175 грн

КОЕНЗИМ Q10 (УБІХІНОН) – 
надзвичайно важливий кофермент, який бере 
участь у виробленні клітинної енергії, а також  
потужний антиоксидант, неймовірно  
ефективний у боротьбі зі старінням. Прискорює 
синтез колагену і загоєння ран, підвищує рівень 
енергії в клітинах, еластичність шкіри і вміст  
у ній вологи.

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА 
насичує шкіру вологою, поліпшує обмінні проце-
си і допомагає доставляти активні компоненти 
крему в глибокі шари шкіри.

ЕКСТРАКТИ КВІТОК АРНІКИ, 
СТОКРОТКИ І ЯСТРЕБИНКИ
попереджають появу набряків, зменшують темні 
кола під очима, надають шкірі свіжості.

ОЛІЯ НАСІННЯ ГРАНАТА 
захищає, живить і зволожує, запускає глибинні 
процеси регенерації, помітно покращує  
зовнішній вигляд і стан шкіри.

• ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ ШКІРИ 
• ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ 
• ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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411573
МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ОНОВЛЮЮЧА 
Природний порятунок для  
втомленої шкіри обличчя! 
Екстракти женьшеня і гінкго 
білоба поліпшують мікроцирку-
ляцію крові, олії кедра і ши  
чудово пом'якшують шкіру,  
а екстракт фолієвої кислоти  
в біодоступній формі сприяє 
підвищенню її еластичності. 
Комплекс ENDEMIX™ на 26,6%* 
поліпшує регенерацію клітин.
* За результатами тестування in vitro.
50 мл 145 грн

411572 
МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ГЛИБОКО ОЧИЩУВАЛЬНА 
Новий підхід до очищення:  
формула з термоефектом  
видаляє забруднення та звужує 
пори, фарфорова і морська глина 
регулюють роботу сальних залоз, 
екстракти рослин поліпшують 
мікроциркуляцію крові. Комплекс 
ENDEMIX™ забезпечує збережен-
ня молодості на клітинному рівні. 

50 мл 145 грн

410277 
МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ЖИВИЛЬНА 
Маска легкої кремової текстури  
з натуральними оліями обліпихи, 
абісинської гірчиці та чорного кмину  
ефективно живить, стимулює регенерацію, 
підвищує еластичність і покращує колір  
обличчя. Рослинні компоненти розгладжу-
ють дрібні зморшки на шиї, навколо очей  
і губ.
100 мл 230 грн

411574 
МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
МАТУЮЧА 
Позбавтеся жирного блиску –  
подаруйте шкірі сяяння краси  
і свіжість на цілий день! Два види 
глини — фарфорова і зелена —  
ефективно очищають пори,  
забезпечують матовість шкіри  
до 6 годин*. Гідролати гамамелі-
су, сосни і чебрецю освіжають  
і тонізують шкіру, регулюють 
роботу сальних залоз. 
* На підставі суб'єктивної оцінки.
50 мл 145 грн

411571 
МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ЗВОЛОЖУВАЛЬНА 
Рецепт правильного зволоження,  
подарований самою природою: комплекс 
церамідів у поєднанні з горіховими оліями  
та ENDEMIX™. Ви відчуваєте абсолютний 
комфорт: ваша шкіра зволожена та захище-
на від пересушування, вам не страшні  
примхи погоди і вплив часу!
50 мл 145 грн

ОЛІЯ ЧОРНОГО КМИНУ 
незамінне джерело вітамінів, насичених  
і ненасичених жирних кислот, мінералів  
і ферментів, які стимулюють вироблення  
колагену, живлять шкіру і нормалізують  
роботу клітин.

ОЛІЯ ОБЛІПИХИ 
усуває почервоніння, лущення та свербіж,  
зміцнює стінки судин і поліпшує обмін  
речовин у шкірі, загоює пошкодження,  
сприяє профілактиці передчасного старіння.

ОЛІЯ АБІСИНСЬКОЇ ГІРЧИЦІ 
інтенсивно зволожує і запобігає втраті вологи, 
підвищує еластичність і пружність шкіри.

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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404778 
КРЕМ-КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗРІЛОЇ ШКІРИ
Живильний крем дбайливо доглядає за зрілою 
шкірою, живить і зволожує її. Покриває дефіцит 
колагену і еластину, повертає природну  
пружність, попереджає розвиток пігментації, 
надаючи м'який вибілюючий ефект.
50 мл 251 грн

БІОФЕРМЕНТОВАНИЙ 
ЕКСТРАКТ SALINICOCCUS 
HISPANICUS 
розгладжує, значно зменшуючи глибину і 
кількість дрібних зморщок, поліпшує текстуру 
шкіри, зміцнює епідерміс.

КОМПЛЕКС ЕКСТРАКТІВ 
(ялини чорної, берези жовтої, клена червоного 
і сосни Банкса) глибоко зволожує і утримує  
вологу в шкірі.

ЕКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА 
виводить з тканин зайву рідину і токсини,  
насичує шкіру поживними речовинами  
і вітамінами.

ЕКСТРАКТ ЧЕРВОНОГО 
ВИНОГРАДУ 
тонізує і зволожує шкіру, сповільнює процеси 
старіння, забезпечує ефект вибілювання 
і сприяє зниженню пігментації. 

ЕКСТРАКТ КАЛИНИ 
прискорює регенерацію, допомагає  
позбавитись запалень і подразнень.  
Має помітну протинабрякову дію.

ЕКСТРАКТ СОЛОДКИ 
знижує вироблення ферменту тирозинази  
і меланіну, запобігаючи появі пігментних плям. 

404777 
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ 
Біоактивний легкий крем з рослинними 
екстрактами і комплексом ENDEMIX™ зволожує 
шкіру, наповнює її життєвою силою і молодістю. 
Дарує свіжість і комфорт навіть найбільш сухій 
та атопічній шкіри.
50 мл 275 грн

ЖИВЛЕННЯ І ЗВОЛОЖЕННЯ 
ДЛЯ ЗРІЛОЇ ШКІРИ

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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ПОЛІСАХАРИДИ  
МОДРИНИ
сприяють зменшенню ламкості та надають 
гладкості, створюють особливу плівку для 
утримання вологи всередині стрижня воло-
са, захищають його від пересихання.

L-АРГІНІН
допомагає поліпшити ріст волосся і запобігти 
його випадінню, сприяє загоєнню  
мікропошкоджень шкіри.

ВІТАМІНИ В₆ І РР
сприяють зволоженню, утримуючи вологу 
в стрижні волоса, допомагають зміцнити  
волосся і зменшити його випадіння.

ЕКСТРАКТ АЛОЕ
сприяє нормалізації роботи сальних залоз,  
позбавленню сухості та жирності, допомагає 
відновити структуру волосся, заспокоїти  
і зволожити шкіру голови.

404788 
ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ
Натуральний шампунь  
з рослинним комплексом 
ENDEMIX™ протистоїть розвиткові 
патогенної мікрофлори, допомага-
ючи усунути причини появи лупи. 
250 мл 170 грн

406327 
ШАМПУНЬ  
ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ
Шампунь з вітамінами і комплек-
сом ENDEMIX™ ефективно зміц-
нює і стимулює зростання нового 
волосся. 
250 мл 170 грн

410276
ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ
Шампунь з натуральними екстрак-
тами дбайливо очищає і відновлює 
сухе і фарбоване волосся. 
250 мл 170 грн

409257 
ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ОБ'ЄМУ ВОЛОССЯ
Дбайливе і ефективне очищення 
волосся та шкіри голови, збільшен-
ня об'єму і зниження ламкості. 
250 мл 170 грн
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ОЛІЯ РИЖИКА
допомагає зменшити кількість посічених  
кінчиків, захистити локони від негативного 
впливу фарбувальних речовин, приладів  
для укладання волосся. 

ГІДРОЛІЗАТ КЕРАТИНУ
сприяє ущільненню волосяного стрижня  
і відновленню пошкоджених ділянок волоса, 
допомагає знизити крихкість і ламкість волосся. 

ЕКСТРАКТ ІМБИРУ
сприяє поліпшенню кровообігу в шкірі голови 
і росту волосся, допомагає відновити структуру 
пасом, надаючи їм здорового доглянутого  
вигляду.

ЕКСТРАКТ ЛОПУХА
сприяє зміцненню і зростанню волосся, живить 
його по всій довжині, допомагає надати  
волоссю об'єм і повернути природний блиск. 

404783 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР  
ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ
Натуральний бальзам зміцнює  
і розгладжує волосся, стимулює 
його зростання, активно зволо-
жує і надає здорового блиску.

250 мл 180 грн

404786 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР  
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ
Пом'якшує і розгладжує сухе 
і пошкоджене волосся, робить 
його більш шовковистим  
і блискучим, допомагає зберегти 
колір після фарбування.

250 мл 180 грн

404785 
МАСКА ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ
Біоактивна маска з гідролізатом 
кератину зміцнює стрижень  
волоса і активізує процес  
зростання. Ваше волосся сильне, 
шовковисте і блискуче! 

150 мл 229 грн

405818 
МАСКА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВОЛОССЯ
Розкішна маска з натуральними 
фосфоліпідами і комплексом 
ENDEMIX™ забезпечує потрійний 
догляд для сухого і пошкодженого 
волосся: живить, насичує вологою 
і робить більш слухняним після 
кожного застосування.

150 мл 229 грн

409258 
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР 
ДЛЯ ОБ'ЄМУ ВОЛОССЯ
Природна формула:  
додатковий об'єм,  
інтенсивний блиск  
і зменшення ламкості  
волосся. 
250 мл 180 грн
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ГІДРОЛАТ ЛАВАНДИ
сприяє загоєнню мікротріщин 
і мікротравм шкіри, зволожує  
і заспокоює її.

ЕКСТРАКТ МАГНОЛІЇ
заспокоює шкіру, сприяє зменшенню 
свербежу і загоєнню незначних  
пошкоджень.

МОЛОЧНА КИСЛОТА
сприяє підтриманню природної  
мікрофлори та пригніченню зростання  
патогенних бактерій, підтримує  
pH-баланс інтимних ділянок шкіри.
 
Продукти ідеально підходять  
для щоденного застосування, зокрема  
в критичні дні, для гігієни вагітних,  
після відвідування пляжу, басейну.

ДБАЙЛИВИЙ ДОГЛЯД І ЗВОЛОЖЕННЯ

ПРОФІЛАКТИКА І ЗАХИСТ

411577
ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕЛІКАТНОГО ДОГЛЯДУ
Легкий гель дбайливо доглядає за шкірою 
делікатних ділянок. Природні олії та екстракти 
рослин, які входять до складу засобу, захища-
ють шкіру від сухості та дискомфорту, виклика-
ного віковою втратою еластичності. 
30 мл 156 грн

413467
НАТУРАЛЬНЕ ФІТОМИЛО ДЛЯ ЖІНОК
Ніжне мило дбайливо очищає  
і заспокоює чутливу шкіру інтимних  
ділянок, забезпечує надійний захист. 
Ефірні олії та екстракт магнолії в складі 
надають антисептичної дії, сприяють  
відновленню природної мікрофлори  
і підтриманню місцевого імунітету. 
300 мл 180 грн

411578 
СПРЕЙ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ  
ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 
Антибактеріальний спрей з флорентинною 
водою, екстрактами магнолії, кісточок грейп-
фрута і комплексом ENDEMIX™ має доведену 
антибактеріальну і протигрибкову дію відносно 
бактерій Candida albicans, Staphylococcus aureus 
та інших*. Гідролати лаванди і чайного дерева 
надають антисептичної дії, запобігаючи появі 
дискомфорту і неприємного запаху.

60 мл 151 грн

* Висновок № 01159 ТОВ «Науково-практичний центр з експертної 
оцінки якості та безпеки продуктів харчування і косметики 

"КосмоПродТест"» від 26.07.2017 р.

НІЖНЕ 
ОЧИЩЕННЯ
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 • ВИСОКИЙ СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД 
ФОТОСТАРІННЯ ТА ПІГМЕНТАЦІЇ ШКІРИ.

 • ВОДОСТІЙКИЙ ЕФЕКТ.
 • ФОРМУЛА ПРОДУКТІВ ЕФЕКТИВНА НА 
ВІДКРИТОМУ СОНЦІ ДО 7 ГОДИН. 

412269 
СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ  
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 50
Крем на натуральній основі з рос-
линним комплексом ENDEMIX™, 
пантенолом і екстрактом кален-
дули допомагає впоратися з нега-
тивним впливом навколишнього 
середовища. Комбінація захисних 
фільтрів широкого спектра дії та 
інгредієнтів, які піклуються про 
шкіру, дозволить досягти гарної 
рівної засмаги і вберегти шкіру 
обличчя від негативного впливу 
сонячних променів.
50 мл 325 грн

412270
СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТІЛА SPF 30
Ніжне молочко з рослинним ком-
плексом ENDEMIX™ забезпечує 
ефективний захист від UVA- та 
UVB-променів і має м'яку до-
глядаючу дію. Надійно захищає 
шкіру від фотостаріння, опіків 
і пошкоджень. Олія абісинської 
гірчиці, вітамін Е і олія календули 
доглядають за шкірою тіла, ро-
блячи її гладенькою і ніжною.

100 мл 310 грн

Сонцезахисні 
креми

SPF

Ідеальний час, 
щоб засмагати –

до 10:00  
і після 16:00

максимально 
закрите тіло

Одяг з натураль-
них тканин

Сонцезахисні  
окуляри і капелюх

ФОРМУЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ
КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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ГЕЛЬ АЛОЕ ВЕРА 
глибоко зволожує, сприяє оновленню  
і омолодженню шкіри.

КВІТКОВА ВОДА ГАМАМЕЛІСУ 
має сильні антиоксидантні властивості, очищає 
і виводить токсини зі шкіри.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЛАВАНДИ 
освіжає, регенерує, сприяє оновленню  
та омолодженню шкіри.

КУПАЖ З ЕКСТРАКТІВ БЕРЕЗИ, 
РОМАШКИ І ВОЛОШКИ
запобігає набряклості, лущенню, заспокоює 
і усуває свербіж, забезпечує м'який 
дезодоруючий і антибактеріальний ефект.

МИЛО І КРЕМ  
СТАНУТЬ 
ІДЕАЛЬНИМИ 
ПОМІЧНИКАМИ  
У ВАШІЙ ВАННІЙ: 
 • замінять відразу 
декілька флаконів 
і заощадять місце

 • підійдуть для всіх 
членів родини

 • стійкі флакони 
з дозаторами 
зручні 
у використанні

412444 
МИЛО ДЛЯ РУК І ТІЛА
Ніжне мило з алое, екстрактами берези, ромашки 
і волошки зволожує і дбайливо очищає навіть 
чутливу шкіру. Сприяє усуненню подразнень 
і почервонінь, має антиоксидантну дію, надає 
шкірі м'якості та ніжності.
300 мл 158 грн

412445 
КРЕМ ДЛЯ РУК І ТІЛА
Легкий крем з алое вера та екстрактами берези, 
ромашки і волошки зволожує, живить, заспокоює 
і пом'якшує шкіру, дарує комфорт і м’якість,  
сприяє оновленню і омолодженню шкіри.  
Підходить для сухої та чутливої шкіри, миттєво 
поглинається і не залишає відчуття липкості.
300 мл 158 грн

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
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ОЛІЯ ФІСТАШКИ 
глибоко проникає в шкіру і утримує 
вологу, ефективно відновлює бар'єрні 
функції епідермісу.

СМОЛА БОСВЕЛІЇ
має значну протизапальну дію, знижує  
негативний вплив навколишнього сере-
довища і побутової хімії.

БЕТАЇН 
активно зволожує, має кондиціонуючу 
дію, усуває подразнення шкіри, надає 
їй м'якості.

ОЛІЯ ОБЛІПИХИ 
сприяє профілактиці передчасного 
старіння, усуває почервоніння, лущен-
ня та свербіж, зміцнює стінки судин 
і поліпшує обмін речовин у шкірі.

409978 
КРЕМ-ОЛІЯ ДЛЯ ТІЛА ЖИВИЛЬНИЙ
Крем з чудовою вершковою текстурою 
наповнений оліями фісташки, обліпихи 
та рижика. Дарує сухій та зневодненій 
шкірі життєдайну вологу і насичує 
клітини корисними речовинами. 
Екстракт суниць і рослинний комплекс 
ENDEMIX™ сприяють відновленню 
шкіри, повертають їй комфорт і ніжність.
150 мл 180 грн

410273
КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД

Поживний крем з бетаїном, 
смолою босвелії та рослинним 
комплексом ENDEMIX™ має знач-
ну протизапальну дію, усуває 
подразнення, зволожує шкіру 
рук, робить її м'якою, гладенькою 
і ніжною. Прискорює загоєння 
мікропошкоджень, допомагає 
зберегти пружність і еластич-
ність шкіри.
75 мл 151 грн

410275 
СКРАБ ДЛЯ РУК
ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД

Скраб з рослинним комплексом 
ENDEMIX™, бетаїном і смолою 
босвелії дбайливо відлущує 
шкіру, пом'якшує і має відчутну 
протизапальну дію. Запобігає 
розвиткові сухості, знижує не-
гативний вплив навколишнього 
середовища і побутової хімії.  
Допомагає зберегти пружність  
і еластичність шкіри, прискорює  
загоєння мікропошкоджень.
75 мл 141 грн
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ЕКСТРАКТИ АЇРУ, КОРИ ДУБА
забезпечують сухість і свіжість. 

ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ 
перешкоджає розвитку бактерій, що виклика-
ють подразнення і запалення.

ЯЧНЕ БОРОШНО 
продовжує відчуття свіжості, запобігаючи ковзанню 
ніг у відкритому взутті.

ЕКСТРАКТ ЛИШАЙНИКА 
(EVOSINA®)
має протизапальні властивості та пригнічує  
розвиток бактерій і неприємного запаху.

411588
КРЕМ ДЛЯ НІГ  
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ 
Натуральний рослинний екстракт 
Evosina®, олії мануки, туї, чайного  
дерева і екстракт маклейї надають анти- 
бактеріальної дії, усувають свербіж  
і неприємний запах. Екстракти аїру, кори 
дуба і крохмаль тапіоки знижують  
потовиділення і підтримують свіжість 
протягом дня.
75 мл 170 грн

411567 
КРЕМ ДЛЯ НІГ 
КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
Формула з екстрактом прополісу,  
рослинним комплексом ENDEMIX™ і 
цінними оліями живить і пом'якшує 
шкіру, надаючи відчуття комфорту. 
Містить гіалуронову кислоту  
і натуральний полісахарид  
глюкоманан — справжній порятунок 
для шкіри, схильної до сухості!
75 мл 191 грн
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409065 
БАЛЬЗАМ ФОРТЕ 
РОЗСЛАБЛЮЮЧИЙ № 9

Для тих, хто:
 • проводить багато часу за монітором 

і в сидячому положенні;
 • не з чуток знає, що таке «скрутило 

шию/поперек»;
 • відчуває дискомфорт у шиї, особливо 

у вітряний осінньо-зимовий період.

ЯК ПРАЦЮЄ БАЛЬЗАМ?  

Екстракт кореня дуба NaTech Products – 
MeristeM впливає на больові та запальні 
процеси, надає заспокійливої дії.
Ментол, камфора і олія м'яти 
активізують мікроциркуляцію в шкірі, 
поліпшують обмінні процеси і сприяють 
зменшенню запалень.

50 мл 132 грн

СИБІРСЬКІ 
БАЛЬЗАМИ – 
БРЕНД З 1996 РОКУ

ЗЕЛЕНА АПТЕЧКА 
В КОЖЕН ДІМ!

ЖИВИ ВІЛЬНО: 
ТУТ І ЗАРАЗ!

Сибірські бальзами Siberian Wellness — 
абсолютний мастхев для кожної сім'ї, 
в будь-який день, в будь-який час року!

ЕФЕКТИВНІ ФОРМУЛИ 
Поєднання природних активів і 
аптечних компонентів з доведеною 
дією. 

ЕТИЧНІСТЬ 
Не тестується на тваринах.

НАТУРАЛЬНІСТЬ 
88–100% компонентів натурального 
походження у кожному бальзамі.

23 РОКИ ПРОДАЖІВ 

> 60 КРАЇН СВІТУ 

> 3 500 000  
КОРИСТУВАЧІВ НА РІК

92%
NATURAL
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100% КОРИСТІ: ПРИРОДА ТВОРИТЬ ДИВА!

ВІДЧУЙ ЛЕГКІСТЬ І КОМФОРТ У КОЖНОМУ КРОЦІ!

КОЛИ ЗАСТОСОВУВАТИ?
 • Набряклість ніг.
 • Втома і важкість у ногах після 

фізичних навантажень і три-
валої ходьби.

 • Регулярне носіння взуття на 
підборах або з незручною ко-
лодкою, що ускладнює мікро-
циркуляцію в шкірі.

 • Прояви варикозу, капілярна 
сіточка.

409058 
ТОНІЗУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НІГ № 3
 • Природний крем з активним тонізуючим комплексом 

для швидкого усунення втоми і відчуття важкості 
в ногах.

 • Активація кровообігу в шкірі: троксерутин, ніацинамід, 
кофеїн, екстракти кінського каштана, рускусу і листя 
винограду.

 • Зігрівальний ефект і відчуття легкості: екстракти 
медичної п'явки та гірської арніки.

 • Підвищення загального тонусу шкіри: ефірні олії м'яти, 
лимона, кипариса і лайма.

75 мл 217 грн

409072
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ № 5
Комплекс на основі природних компонентів прискорює 
регенеративні процеси в шкірі та ефективно знімає 
запалення. Сибірська живиця, маточне молочко, ефірні 
олії евкаліпта, ялиці, туї, лаванди, екстракти розмарину 
і амаранта мають заспокійливу дію і сприяють 
відновленню шкіри після впливу сонця, вітру, морозу 
та укусів комах.
30 мл 127 грн

95%
NATURAL

100%
NATURAL

ДЛЯ ЗАХИСТУ ШКІРИ:
• 5 ЕКСТРАКТІВ
• 9 ПРИРОДНИХ ОЛІЙ
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ЕКОЛОГІЧНІ 
РІШЕННЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО МАЙБУТНЬОГО!

У 2020 році ми відмовилися від 
використання картонної упаковки 
при виробництві двох найбільш 
популярних бальзамів для 
зовнішнього застосування.

НА 25 ТОНН*  
МЕНШЕ ВИКИНУТОГО 
КАРТОНУ В 2020 РОЦІ!
* Обсяг продажів бальзамів «Уян Номо» і «Живокост» у 2019 році 

по всій території присутності бренду Siberian Wellness.

402692
«ЖИВОКОСТ»
БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ ЖИВОКОСТУ, 
ГЛЮКОЗАМІНОМ І ХОНДРОЇТИНОМ

 • Класична формула бальзаму 
для суглобів.

 • Значно покращує рухливість.
 • Охолоджує та допомагає зняти 

запалення.
 • Схвалено декількома 

поколіннями.
100 мл 104 грн

402579
УЯН НОМО | «ГИБКИЙ ЛУК»
НАТУРАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА

 • Значно поліпшує рухливість.
 • Охолоджує та допомагає зняти 

запалення.
 • Має швидкий і стійкий ефект. 

100 мл 100 грн
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401805 
УДХЭН ОЙ |  «ЛЕС»
ТОНІЗУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН  
ДЛЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 

250 мл 130 грн

402860
«КОРЕНЬ»
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДІЇ

 • Знижує запальні прояви різно-
го характеру.

 • Прогріває та поліпшує загаль-
не самопочуття.

 • Відновлює сили.
 • Полегшує дискомфортні від-

чуття в суглобах ніг і рук.

Активний склад: олія ялицева, камфо-
ра, олія евкаліпта ефірна, живиця сосно-
ва, екстракт чебрецю, екстракт кори дуба, 
екстракт півонії, екстракт мати-й-мачухи, 
екстракт кропиви, екстракт хмелю, екстракт 
бадану, екстракт солянки пагорбової, екстракт 
буркуну білого, екстракт дягелю, екстракт 
перстачу, екстракт звіробою, екстракт чаги.

250 мл 153 грн

401803 
МУЛЬХЭН |  «ЛЕД»
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ

Допомагає усунути набряки 
та застійні явища в шкірі. Дарує 
відчуття комфорту і легкості. 
75 мл 126 грн

401915
ЭЛЬБЭШЭН | «ВОЛШЕБНИК» 
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

 • Очищає порожнину рота.
 • Захищає від бактерій і під-

тримує природну мікрофлору 
порожнини рота.

 • Допомагає зняти запа-
лення і захищає ясна від 
кровоточивості.

 • Усуває неприємний запах 
з рота.

250 мл 114 грн

148148 Продукція Siberian Wellness. 2020   |   149



401832
ДУХААЛ АЗА |   
«КАПЛЯ СЧАСТЬЯ»
МАСАЖНА ОЛІЯ ТОНІЗУЮЧА

Активізує обмінні процеси, 
поліпшує кровообіг і забезпе-
чення тканин киснем. Підвищує 
еластичність тканин.
100 мл 104 грн

401833
ДУХААЛ АЗА |   
«КАПЛЯ СЧАСТЬЯ»
МАСАЖНА ОЛІЯ ЗІГРІВАЛЬНА

Знімає напруженість у м'язах  
і дарує спокій чарівним 
ароматом.
100 мл 104 грн

401834
ДУХААЛ АЗА |  
 «КАПЛЯ СЧАСТЬЯ»
МАСАЖНА ОЛІЯ РОЗСЛАБЛЮЮЧА

Вирівнює та облагороджує шкіру, 
підвищує м'язовий тонус,  
перешкоджає затримці рідини  
в організмі та появі набряклості.
100 мл 104 грн
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406331
ДИТЯЧА ДОГЛЯДАЮЧА ОЛІЯ
З БАВОВНОЮ І РИМСЬКОЮ 
РОМАШКОЮ

Створена спеціально для догляду 
за ніжною шкірою вашого малюка 
з перших днів життя! Гідролати 
римської ромашки та лаванди 
усувають сухість і лущення, за-
побігають появі подразнення та 
почервонінь. Бавовняна та рисова 
олії активно пом'якшують і зволо-
жують ніжну шкіру малюка.
100 мл 150 грн

«ВИТАМАМА» — ПРОДУКТИ ДЛЯ МІЦНОГО 
ІМУНІТЕТУ ТА ДОГЛЯДУ ЗА НІЖНОЮ ДИТЯЧОЮ 
ШКІРОЮ. В ОСНОВІ ВСІХ ЗАСОБІВ — ПРИРОДНІ 
КОМПОНЕНТИ І АВТОРСЬКІ ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТУРИ. 

404240 
ДИТЯЧИЙ КРЕМ
НА РОМАШКОВІЙ ВОДІ 

Дитячий крем з пантенолом  
і арнікою піклується про тонку 
й ніжну шкіру малюка. Ромашко-
ва вода і ефірна олія блакитної 
ромашки усувають подразнення 
і полегшують стан при кропивни-
ці, діатезі та укусах комах.
200 мл 176 грн

404241
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАННЯ 
НА РОМАШКОВІЙ ВОДІ

Натуральний трав'яний бальзам 
піклується про шкіру малюка,  
попереджаючи появу подразнен-
ня і почервонінь. Календула, чере-
да і чистотіл підсушують  
попрілості, мають протизапальну 
та антисептичну дію. Ефірні олії 
лаванди та ромашки налаштову-
ють малюка на здоровий сон.
200 мл 170 грн
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500126
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
ОМЕГА-3 КИСЛОТИ ТА ВІТАМІНИ

Омега-3 кислоти і вітаміни, що містяться 
в золотих капсулах-рибках, необхідні для 
гармонійного розвитку дитини. Вони спри-
яють правильному формуванню сітківки 
ока, зміцненню пам'яті, повноцінному 
розвитку нервової та серцево-судинної 
систем. Оригінальна форма капсули дозво-
ляє дозувати вміст і додавати його до їжі, 
надійно захищає продукт від окислення.
Склад: 75%-концентрат етилових ефірів поліненасичених 
жирних кислот омега-3, лляна олія, вітамін Е, вітамін А,  
вітамін D3.

75 г 275 грн«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»: 
ОМЕГА-КОРИСТЬ 
ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ! 

ЧИСТИЙ СКЛАД

Концентрат етилових ефірів  
ПНЖК — високоочищена сировина 
фармацевтичної якості, стандарти-
зована за вмістом омега-3 кислот 
(DSM Nutritional).

ВІДСУТНІСТЬ 
НЕПРИЄМНОГО 
ЗАПАХУ

При виробництві продукту викори-
стовується технологія less fish smell, 
що зменшує рибний запах.

ЗРУЧНИЙ ФОРМАТ: 
КАПСУЛИ-РИБКИ

Якщо дитині важко проковтнути цілу 
рибку, ви можете легко відкрити  
м'яку желатинову капсулу  
і змішати її вміст з їжею.

3+ 500163
«ВИТАМИНКА»
ДРАЖЕ З 11 ВІТАМІНАМИ

Смачне натуральне драже містить 
11  основних вітамінів для повно-
цінного росту і розвитку дитини. 
Склад додатково збагачений 
топінамбуром і плодами шипши-
ни — природним стимулятором 
імунітету.
Склад: цукрова пудра, молоко сухе незбиране, 
топінамбур, цукрова крупка, цукор-пісок, вода, 
патока крохмальна карамельна, плоди шипшини, 
премікс вітамінний (вітаміни А, Е, С, D₃, K₁, В₁, В₂, 
В₃, В₆, B₁₂, фолієва і пантотенова кислоти, біотин), 
екстракт лопуха, глянцюватель.

100 г 94 грн

500095 
СИРОП ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 
ІМУНІТЕТУ
НАТУРАЛЬНИЙ РОСЛИННИЙ БАЛЬЗАМ

Антизастудний сироп «Витама-
ма» — це жива сила плодів, ягід 
і екстрактів лікарських рослин, 
необхідних для здоров'я кожного 
дорослого і дитини. Рекомен-
дується як загальнозміцнюваль-
ний засіб і джерело натуральних 
вітамінів для підвищення захис-
них сил організму, поліпшення 
стану органів дихання і профілак-
тики сезонних інфекцій.
Склад: концентрат соку вишні, фруктоза, вода, 
цукор, екстракт ромашки, екстракт шипшини, 
екстракт чебрецю, лимонна кислота (регулятор 
кислотності), екстракт листя малини, екстракт 
подорожника.

150 мл 157 грн

3+

3+

406453 
«ТУТТИ-ФРУТТИ»
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОССЯ

Природна відповідь на заплутане пи-
тання: легке розчісування сухого  
і мокрого волосся після сну або водних 
процедур! Інулін і гідролат липи 
зволожують волосся, надають йому 
гладкості, блиску і шовковистості, не 
дозволяють сплутуватися. Яскравий 
аромат льодяників перетворює догляд 
за волоссям на справжнє задоволення! 
100 мл 152 грн
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ЗУБНІ ПАСТИ 
SIBERIAN 

WELLNESS:
ЗДОРОВА УСМІШКА ЩОДНЯ!

ДЛЯ ТИХ, КОМУ ВАЖЛИВІ: 
 • натуральний ефективний догляд за порожниною рота
 • відсутність фтору в рецептурі

СТИЛЬНІ 
БОТАНІЧНІ
зубні пасти на кожен день

ДЛЯ ТИХ, ХТО:
 • шукає яскравий смак і натуральний  

догляд за порожниною рота
 • дбає про свіжість дихання
 • вибирає надійний захист від карієсу

ENDEMIX™  
ендемічні 
сибірські  
рослини

(F) 0% 
не містять  
фтор

min 98,3% 
натуральних 
компонентів

100% 
натуральний сік

10%  
ксилітол 

99,1%  
натуральних 
компонентів

ПРИРОДНІ 
ПРОФІЛАКТИЧНІ 
зубні пасти з сибірським прополісом,  
шипшиною, обліпихою 
і байкальською шоломницею
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ВИБІЛЮВАННЯ ЕМАЛІ  
ТА ЗМІЦНЕННЯ ЯСЕН

411381
ЧОРНИЦЯ & ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ
БІОАКТИВНА ЗУБНА ПАСТА

Деревне вугілля відповідає  
за чисту і білосніжну емаль,  
а чорниці бережуть ясна  
і радують смаком.
75 мл 135 грн

99,1%
ІНГРЕДІЄНТІВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ

ІДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ЩОДЕННОГО  
ЗАСТОСУВАННЯ

ДИКО. СМАЧНО.  
СВІЖО!
ЗУБНІ ПАСТИ З ДИКО СМАЧНИМИ ЯСКРАВИМИ  
МІКСАМИ СТВОРЕНІ САМОЮ ПРИРОДОЮ  
ДЛЯ ЧИСТОГО ПОЗИТИВУ ВРАНЦІ ТА ВВЕЧЕРІ! 

ідеально для 
щоденного  
застосування

свіже  
дихання

захист  
від карієсу

яскравий  
соковитий смак

чиста емаль

здорові  
ясна

365

ВИБІЛЮВАННЯ ЕМАЛІ  
ТА СВІЖІСТЬ ДИХАННЯ

411379
КІНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВІЖНА ЗУБНА ПАСТА 

Гіркий апельсин кінотто і екзо-
тичний лемонграсс з прекрасною 
магнолією добре освіжають подих 
і запобігають утворенню зубного 
каменю.
75 мл 135 грн

ВИБІЛЮВАННЯ ЕМАЛІ  
ТА КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ 
ПОРОЖНИНИ РОТА

411380
СУНИЦЯ & ЧЕРВОНА ГЛИНА
КОМПЛЕКСНА ЗУБНА ПАСТА 

На захист порожнини рота  
виходять: смачні суниці, освіжна 
магнолія та – несподівано! –  
очищувальна червона глина (підхо-
дить навіть для чутливої емалі).
75 мл 135 грн

158 Продукція Siberian Wellness. 2020   |   159



КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ

411376 
ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА 
ЗУБНА ПАСТА 
«СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС»

Природні компоненти сприяють 
зменшенню кровоточивості та  
набряклості ясен, загоєнню слизо-
вої порожнини рота, забезпечують 
профілактику карієсу.
100 мл 106 грн

ЗНИЖЕННЯ  
ЧУТЛИВОСТІ ЗУБІВ 
Підходить для дітей від 6 років

411378 
ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА 
ЗУБНА ПАСТА 
«СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА»

М'яка основа цієї пасти дозволяє 
дбайливо і ефективно очистити 
навіть найчутливіші зуби,  
не травмуючи емаль.
100 мл 106 грн

СИЛА СИБІРСЬКИХ 
РОСЛИН ДЛЯ ГАРНОЇ 
УСМІШКИ!

ЗАХИСТ ЯСЕН 
КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД

410944 
ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА 
ЗУБНА ПАСТА 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК»

Доведений захист* від 5 специфіч-
них видів бактерій, які є причина-
ми виникнення карієсу, пародон-
титу, запалень у порожнині рота.
100 мл 106 грн

* За результатами досліджень in vitro на 
базі ФДБОУ ВО Першого Санкт-Петербурзь-
кого державного медичного університету 
ім. І. П. Павлова (червень 2018 р.)

ЗМІЦНЕННЯ
ЕМАЛІ

411377 
ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА 
ЗУБНА ПАСТА 
«СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК»

Ефективно сприяє відновленню  
та загоєнню тканин порожнини 
рота, перешкоджає розвитку  
пародонтозу, зміцнює зубну емаль 
і знижує ризик виникнення  
карієсу.
100 мл 106 грн

НЕ ТЕСТУЄТЬСЯ  
НА ТВАРИНАХ

ШКІДЛИВИХ 
РЕЧОВИН
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Ваш Консультант:  

 

Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від представлених у продажу.

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

і продуктів.
 • Безпечно для шкіри і навколишнього 

середовища.
400 мл 200 грн

ЧИСТОТА НА КУХНІ  
ТА ВДОМА — ЦЕ ПРОСТО!

НЕЗАБАРОМ 
У ПРОДАЖУ

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, м. Житомир, вул. Київська, 59;  
тел.: +380 (412) 55-33-14.


