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ШИНЭ СИБИРИЙГ
НЭЭГЭЭРЭЙ!

SPORT, HEALTH 
& BEAUTY



ХҮН БОЛГОНД 
ЗОРИУЛСАН 
ЖИНХЭНЭ 
СИБИРИЙН 
WELLNESS
• 65 УЛС ОРНУУД
• 3 ТИВ
• 23 ЖИЛ ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР 

БИД СИБИРЬТ 
ХАЙРТАЙ БӨГӨӨД 
ӨЛГИЙ НУТГИЙНХАА 
ОНЦГОЙД БАЙГАЛИЙН 
ХҮЧИЙГ ХҮН БҮХЭНД 
БАХАРХАЛТАЙГААР 
ТАНИЛЦУУЛДАГ!
Энд хатуу ширүүн уур 
амьсгалтай учраас өвс 
ургамлууд хүйтэн өвлийг 
давахад шаардлагатай ашиг 
шимтэй бодисуудыг, мөн богино 
хугацаанд үргэлжлэх зуны цагт 
ургахдаа тэсрэлт хийх асар 
их эрч хүчийг өөртөө маш их 
хэмжээгээр хуримтлуулдаг. 
Орчин үеийн технологийг 
ашиглан бид ургамлаас 
үнэ  цэнэтэй идэвхитэй 
бодисуудыг татаж гаргадаг ба 
бүтээгдэхүүнүүддээ шингээн та 
бүхэндээ хүргэж байна.



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
БОЛ SIBERIAN 
WELLNESS-ИЙН 
ЗҮРХ СЭТГЭЛ 
БИЛЭЭ
Манай үйлдвэрлэл Сибирийн 
зүрхэнд оршдог ба дэлхийн 
түвшиний буюу Япон, Солонгос, 
Хятад, Европ болон ОХУ-
ын экологийн, орчин үеийн 
шугамаар тоноглогдсон.  

Компанийн үйлдвэрлэлийн 
шугаманд ус ба агаарыг шүүх  
олон шатлалттай системийг 
суурилуулсан, мөн манай 
бүтээгдэхүүнд фталатууд болон 
парабенууд агуулагдаггүй.

• 340 000 САВЛАГАА 
ӨДӨРТ 
үйлдвэрлэлийн шугамын 
хүчин чадал

• 18 000 КВ. М 
үйлдвэрлэлийн цогцолборын 
нийт талбай 

• БҮТЭН ЦИКЛИЙН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
Үйлдвэрлэлийн орчин үеийн 
хоёр барилга, логистикийн 
төв болон туршилтын хоёр 
лаборатори

• ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНИЙ 
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ
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БИД ЭНЭ 
ЕРТӨНЦИЙГ 
ХАРИУЦАХ ЁСТОЙ
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ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИНДОО 
ХАЙР ГАМТАЙ ХАНДАХ НЬ
Компанийн үндсэн зарчмуудын 
нэг юм. Дэлхий бол бидний гэр 
орон, харин хүрээлэн буй байгаль 
нь бидний хамгийн ойр дотны 
найз бөгөөд өөрийн гайхалтай 
бүтээлүүдээсээ бидэнтэй 
харамгүй хуваалцдаг. Хайртай 
бүхнээ бид хамгаалж, гай зовлон 
нүүрлэхэд найз нөхдөө хэзээ ч 
орхидоггүй. Байгаль дэлхийгээ 
хамгаалж, хайрлах сэтгэл бидний 
цусанд шингэсэн. Тиймээс 
амьтдын ба ургамлын онцгойд 
төрлүүд, ой модод болон гол 
мөрөн, нуур цөөрөм устаж үгүй 
болж байгааг бид тайвнаар харж 
чадахгүй байна. 

БИД АЖИЛЛАДАГ:
2011 онд Компани «Чамайг 
Хүрээлж буй Ертөнц» буяны санг 
байгуулсан. Түүнээс хойш бид 
50 000 000 рублийг цуглуулж, 
сайн үйлст зориулсан. Манай 
Бизнес Хамтрагчид сэтгэл гаргаж 
дэмжсэний ачаар бид дараахь хэд 
хэдэн томоохон эко төслүүдийг 
эхлүүлж чадсан. Үүнд:

ДЭЛХИЙН ХУВЬ ЗАЯА ТАНЫ ГАРТ БАЙНА
Хамтдаа бид бүхнийг бүтээж чадна! Манай төслүүдэд нэгдээрэй, эсвэл 
өөрсдийн шинэ санаагаа илэрхийлээрэй — таны санаачлага энэхүү 
дэлхий ертөнцийн гоо үзэсгэлэнг ирээдүйн үр хойчид маань зориулан 
хадгалан өвлүүлэхэд туслах болно.  
Таны хийх ажил:
• МАНАЙ САЙТААР ДАМЖУУЛАН ЭСВЭЛ МЕССЕЖЭЭР ДУРЫН 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХАНДИВАА ИЛГЭЭЖ ТААЛАГДСАН ТӨСЛӨӨ 
САНХҮҮГЭЭР ДЭМЖИХ.

• SIBERIAN WELLNESS-ИЙН  
ECO-FRIENDLY БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХУДАЛДАН АВАХ.

• КОМПАНИЙН «НОГООН» АКЦИУД БОЛОН УРАЛДААН 
ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОХ.

• ЦАСНЫ ИРВЭСИЙГ 
ХАМГААЛАХ

• БАЙГАЛЬ НУУРЫГ 
ХАМГААЛАХ

• ИДЛЭГ ШОНХОР БА 
ТАЛЫН БҮРГЭДИЙН ТОО 
ТОЛГОЙГ СЭРГЭЭХ 

• ДЭЛХИЙН 
ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН 
ТЭНЦВЭРИЙГ НӨХӨН 
СЭРГЭЭХ

• ХҮН АМЫН ЭКОЛОГИЙН 
БОЛОВСРОЛЫГ ХӨГ-
ЖҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ БАГТАНА.
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ЭРҮҮЛ МЭНДЭД 
ЗОРИУЛСАН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
ЗАЛУУ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ӨНӨ ОЛОН ЖИЛИЙН ТУРШ 
ХАДГАЛААРАЙ!

Бид бүгдээрээ гоо үзэсгэлэнтэй, идэвхитэй, хөдөлгөөнтэй байхыг хүсдэг 
боловч орчин үеийн амьдралын хэмнэл, томоохон хотуудын экологи 
ба хэдэн арваад бусад шалтгааны улмаас бид энэхүү мөрөөдлөө 
амьдралдаа хэрэгжүүлж чаддаггүй.

Siberian Wellness хүн бүхэнд зориулсан орчин үеийн, хүртээмжтэй 
шийдлүүдийг санал болгож байна. 20 гаруй жилийн турш бид янз бүрийн 
зорилготой, эрхэмлэх үнэт зүйлстэй, өөр өөр амьдралын хэв маягтай 
хүмүүст зориулсан бүтээгдэхүүнүүдийг боловсруулан үйлдвэрлэж ирлээ.

Иж бүрэн хандлагыг баримтлаж, өндөр чанартай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
ашигладаг тул манай бэлдмэлүүд дэлхий даяархи хүмүүст эрч хүчийг 
бэлэглэж, аз жаргалтай амьдрахад нь тусладаг.

ӨӨРТӨӨ БОЛОН ДОТНЫ  
ХҮМҮҮСТЭЭ  ХАМГИЙН  
ШИЛДГИЙГ  
СОНГООРОЙ!
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100% БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ

ШИНЭЧЛЭСЭН 
ХАНДЛАГА

БЭЛЭН 
ШИЙДЛҮҮД
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500469
NATURAL VITAMINS 
БҮРЭН БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
АМИНДЭМ, ЭРДЭС БОДИСЫН ИЖ 
БҮРДЭЛ
30 уут  
4 капсултай 126 000 ₮

Шинэчлэсэн 
технологиуд: MenaQ7®, 
CaroCare®, elaVida™, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™

ТӨГС NUTRITION 
ХӨТӨЛБӨР ЮУНААС 
БҮРДДЭГ ВЭ?
 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
АМИНДЭМҮҮД
 • В-ийн бүлгийн аминдэмүүд 

(хөрөнгийн автолизат 
Lallemand™): ниацин, 
пантотений хүчил, В6, В2, В1 
аминдэмүүд, фолийн хүчил, 
биотин.

 • Ацеролын ханднаас гаргасан 
С аминдэм Naturex™.

 • D аминдэм (хөрөнгийн 
автолизат Lalmin® Vita D).

 • Е аминдэм (α-, β-, γ- ба 
δ-токоферолуудын холимог).

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

ОРГАНИК ЭРДСҮҮД
 • Йод (фукусийн ханд 

Finzelberg™).

 • Цахиур (хулсны ханд Naturex™).
 • Селен (хөрөнгийн автолизат 

Lalmin Se 2000™).

ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД 
Далайн гүний загасны омега-3 
полиханаагүй тосны хүчлийн 
ультраконцентрат PronovaPure™.

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
БОДИСУУД
 • Дигидрокверцетин (сибирийн 

шинэс модны ханд).
 • Гидрокситирозол (чидун 

жимсний ханд elaVida™).

ҮР ДҮН
Биемахбодь дахь 
аминдэмүүд болон 
микронутриентуудын 
тэнцвэрийг дэмжинэ.
Дурын хоолны цэс ба 
амьдралын хэмнэлийн 
хурдтай нийцнэ.
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100% БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ

ШИНЭЧЛЭСЭН 
ХАНДЛАГА

БЭЛЭН 
ШИЙДЛҮҮД
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Шинэчлэсэн 
технологиуд: FloraGLO®, 
Memree™, Ingromega™, 
CaroCare®, OptiSharp®.

500481 
NEUROVISION 
ОЮУНЫ АЖИЛЛАХ ЧАДВАР БА 
НҮДНИЙ ХАРААГ ДЭМЖИХ ДЭЭД 
ЗЭРГИЙН АГУУЛАМЖТАЙ БҮРЭН 
ДҮҮРЭН ИЖ БҮРДЭЛ 
20 уут  
3 капсултай  143 000 ₮

ТӨГС NUTRITION 
ХӨТӨЛБӨР ЮУНААС 
БҮРДДЭГ ВЭ?

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ХҮЧИРХЭГ НЕЙРОБУСТЕРҮҮД
 • Фосфатидилсерин MemreePS™ 

(Lonza, Швейцарь) — тархины 
эсийн бүрхүүлд агуулагдах 
маш чухал бүрэлдэхүүн хэсэг.

 • Хүн орхоодой болон гинкго 
билобын хандууд (Finzelberg™, 
Герман) оюуны үйл ажиллагааг 
идэвхижүүлж, ой тогтоолтыг 
сайжруулна, анхаарал 
төвлөрөлтийг нэмэгдүүлнэ.

ХАМГИЙН ҮНЭТЭЙ ОМЕГА-3 
ХҮЧИЛ — ДОКОЗАГЕКСАЕНЫ 
ХҮЧИЛ (CRODA, ИХ БРИТАНИ)
Тархи болон харааны эрхтэн 
тогтолцооны эсүүдэд 
сонгомолоор хуримтлагддаг.

ҮР ДҮН
Оюуны ажиллах чадвар 
дээшилж, нүдний хараа 
сайжирна, дэлгэц болон 
гар утасны хорт цацрагаас 
нүдийг хамгаална.

ХАРААГ ХАМГААЛАХ 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ГЭРЭЛ 
ШҮҮГЧИД БА ИСЭЛДЭЛТИЙН 
ЭСРЭГ БОДИСУУД
 • Байгалийн гаралтай лютеин 

FloraGLO® (DSM Nutritional, 
Швейцарь).

 • Байгалийн гаралтай 
зеаксантин OptiSharp® (DSM 
Nutritional, Швейцарь).

 • Байгалийн гаралтай бета-
каротин CaroCare® (DSM 
Nutritional, Испани).

 • Нэрсний ханд (WJR, Герман) 
нь тархи, нүдний торлог 
бүрхүүлийн судаснуудыг 
хамгаалж, цусны эргэлтийг 
сайжруулдаг антоцианыг дээд 
зэргээр агуулна.
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100% БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ

ШИНЭЧЛЭСЭН 
ХАНДЛАГА

БЭЛЭН 
ШИЙДЛҮҮД
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Шинэчлэсэн 
технологиуд: Lactium™, 
Finzelberg™, GlyciMag™.

500537 
STRESS RE.LIVE
МЭДРЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ 
ХАМГААЛЖ, СТРЕССЭЭС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, НОЙРЫГ 
ХЭВИЙН БОЛГОЖ, СЭТГЭЛ 
САНААГ ДЭМЖИХ ШИНЭЧЛЭСЭН 
ОРГАНИК ИЖ БҮРДЭЛ 
20 уут 3 капсул  
ба 2 шахмалаар  164 700 ₮

ТӨГС NUTRITION 
ХӨТӨЛБӨР ЮУНААС 
БҮРДДЭГ ВЭ?

СТРЕССИЙН ЭСРЭГ ИЖ БҮРДЭЛ 
 • Магнийн бисглицинат GlyciMag™ 

стрессийн түвшинг хурдан бөгөөд 
үр дүнтэй бууруулж, сэтгэл 
гутралын илрэлийг багасгана. 

 • Глицин сэтгэл санааны ачаалалыг 
бууруулж оюуны ажиллах 
чадварыг нэмэгдүүлнэ.

ДОТООД УЯН ЗОХИЦОЛ БА СЭТГЭЛ 
САНААНЫ ӨӨДРӨГ БАЙДАЛ
 • Шинэчлэгдсэн лактопротеин 

Lactium™ (Ingredia, Франц), альфа-  
казозепины стандартчилсан 
агууламжтай, зөөлөн тайвшруу-
лах үйлчилгээтэй ба стрессийн 
шинж тэмдгүүдийг арилгана.

 • L-теанин сэтгэл санааг өөдрөг 
болгож, стресст тогтвортой 
болгоно.

ҮР ДҮН
Олон түвшинд үйлчилнэ: 
стрессийг хянана, сэтгэл 
санааг тайвшруулна, 
нойрыг сайжруулна.

ТЭНЦВЭР
Сэтгэл санааг тогтвортой болгох 
ургамлуудын ханд (Finzelberg™, 
Герман): 
 • Бамбай — бамбайн хүчил 

цочроог бууруулна.
 • Алтанцэгцүүхэй — гиперицин 

сэтгэл санааг хэвийн болгоно, 
мөн оюуны ажиллах чадварыг, 
үр дүнг нь нэмэгдүүлнэ.

 • Пассифлора — витексин 
цочроог бууруулж, булчин 
сулруулна, нойрыг сайжруулна.

 • Гриффони — гидрокси-
L-триптофан биологийн 
хэмнэлийг хянан зохицуулж, 
сэтгэл зүйн тэнцвэрийг хангана.

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН! 
УДАХГҮЙ  

ХУДАЛДААНД ГАРНА
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ҮР НӨЛӨӨГ ХАРИЛЦАН ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ҮР ДҮН:  
ИЖ БҮРДЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД БИЕ БИЕИЙНХЭЭ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮЧИРХЖҮҮЛДЭГ!

01 02 03
хамгаалалт бэхжүүлэлт арьс чангалалт

3D  
CUBE

3D-ҮР ДҮН3D-ҮР ДҮН3D-ҮР ДҮН

Чиглэсэн 
үйлчилгээтэй 
ухаалаг иж 
бүрдлүүд

12



3D CUBE
FLEX
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ  
ЭРХ ЧӨЛӨӨ

01 02 03 МӨГӨӨРСӨН ЭДИЙН 
ХАМГААЛАЛТ
Глюкозамин, 
хондроитинсульфат 
болон Е аминдэм үе 
мөчний элэгдлээс 
сэргийлж хамгаална.

ҮЕ МӨЧНИЙ ДЭМЖЛЭГ 
Бораго ба амарантын 
тоснууд D аминдэм болон 
омега-3 хүчлүүдтэй 
хослон үрэвслийн эсрэг 
үйлчилгээ үзүүлж, 
хөдөлгөөнийг чөлөөтэй 
болгоно. 

УЯН ХАТАН ЧАНАР БА 
ТЭСВЭРЛЭХ ЧАДВАР
Омега-3 хүчлүүдийн 
ультраконцентрат нь 
үе мөчний хамгаалагч 
бодисуудтай хослон үе 
мөчний холбогч эдийн 
үйл ажиллагааг дэмжинэ.

30 уут 4 капсул  
ба 2 шахмалаар  122 500 ₮

Иж бүрдэл № 2: далайн гүний загасны 
омега-3 поли ханаагүй тосны хүчлийн 
концентрат.

60 капсул

Иж бүрдэл № 3*: глюкозамины гидрохлорид, 
хондроитинсульфат.
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй 
найрлагыг заасан.

60 шахмал

Иж бүрдэл № 1: ноцоргоны (бораго) тос, 
амарантын тос, Е аминдэм, D3 аминдэм.

60 капсул

500570

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН! 
УДАХГҮЙ  

ХУДАЛДААНД ГАРНА
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ГОЁМСОГ ҮС БА БАТ БЭХ 
ХУМС БОЛ ТАНЫ БОДИТ  
ГОО ҮЗЭСГЭЛЭН БИЛЭЭ!

Байгалийн гаралтай 
бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдэд 
сууриласан 
онцгойд найрлага

14



01 02 03ИЖ БҮРДЭЛ 
BEAUTY VITAMINS
Биотин, фолийн хүчил 
болон бусад В-ийн 
бүлгийн аминдэмүүд 
нь гоо сайханы голлох 
аминдэмүүд бөгөөд 
үс, хумсны кератины 
бүтцийг тэжээж, 
шинэчлэхэд шаардагддаг.

ИЖ БҮРДЭЛ 
BEAUTY 
MINERALS
Гоо сайханы 
эрдсүүд үс, 
хумсны гадаад 
үзэмжийг 
сайжруулж, 
тэдгээрийг илүү 
бат бөх, эрүүл 
болгоно.

ANTI-AGE ТОМЪЁО
D3 аминдэм ба 
изофлавонуудын эх үүсвэр 
болох шар буурцагны нахианы 
ханд нь эмэгтэйчүүдийн 
биемахбодь дахь маш олон 
шинэчлэлийн үйл явцуудыг 
дэмжих байгалийн гаралтай 
биокатализаторын үүргийг 
гүйцэтгэдэг. Anti-age үр дүнг 
мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлнэ.

30 уут 3 шахмалаар 
28 300 ₮

Иж бүрдэл № 1*: кальцийн карбонат, урьдчилан бэлдсэн аминдэмийн холимог Н33802/1 by 
DSM Nutritional (А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С аминдэмүүд, никотинамид, фолийн хүчил, пантотены 
хүчил, биотин), урьдчилан бэлдсэн эрдсийн холимог CustoMix Minerals (цайр, зэс, йод, төмөр, 
марганец, селен), магнийн  цитрат, Е аминдэм, фолийн хүчил, D3 аминдэм.
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

30 шахмал 

Иж бүрдэл № 2*: кальцийн карбонат, урьдчилан 
бэлдсэн холимог Н33792 (К1, D3, В6 аминдэмүүд, 
аскорбины хүчил, цайр, марганец), кальцийн 
бисглицинат, шар буурцагны ханд, шивлээ өвсний ханд.
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

60 шахмал 

3D CUBE
HAIR 
& NAILS
ГОЁМСОГ ҮС  
БА ХУМС

500571

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН! 
УДАХГҮЙ  

ХУДАЛДААНД ГАРНА
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ОНЦГОЙ ШИЙДВЭР 
ГАРГАЖ, МАШ ИХ 
ИДЭВХИТЭЙ АЖИЛЛАХ 
ШААРДЛАГА ӨДӨР 
БОЛГОН ТАНД ТУЛГАРЧ 
БАЙНА УУ? DAILY BOX 
ЦУВРАЛТАЙ ТА ЭДГЭЭР БҮХ 
АСУУДЛУУДЫГ ШИЙДЭЖ 
ЧАДНА! ӨӨРТӨӨ ХЭРЭГТЭЙ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ 
СОНГООД, МАШ 
ИДЭВХИТЭЙ АМЬДРААРАЙ!

01

02
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭНГИЙН ДҮРЭМ
ӨГЛӨӨДӨӨ НЭГ УУТЫГ 

ЭНГИЙН САВЛАГАА
ШААРДЛАГАТАЙ БҮХ ЗҮЙЛС

МАШ ИДЭВХИТЭЙ  
АМЬДРААРАЙ!
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500443
PULSE BOX
• АМИНДЭМИЙН ИЖ БҮРДЭЛ CARDIOAGE™
• ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД
Томоохон хотуудын оршин 
суугчдад зориулсан зүрх-
судасны тогтолцооны гурван 
давхар хамгаалалт! Аминдэмийн 
иж бүрдэл cardioAGE™ нь 
гомоцистеинийг хоргүйжүүлэх 
үйл явцыг идэвхижүүлнэ, 
омега-3 хүчлүүдийн иж бүрдэл 
нь судасны ханыг бэхжүүлнэ, 
харин ликопинээр баяжуулсан 
полиханаагүй тосны хүчлүүд 
нь холестеринийг исэлдэхээс 
сэргийлж, судасны хатуурал  
үүсэх эрсдлийг бууруулдаг.

Найрлага: бетаин гидрохлорид, В12 
аминдэм, пиридоксины гидрохлорид (В6 
аминдэм), фолийн хүчил, далайн загасны 
тосноос гаргасан омега-3 тосны хүчлүүдийн 
концентрат MEG-3™, ликопин redivivo®.

30 уут 3 капсултай  39 100 ₮
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ТАНЫ 
ХӨДӨЛГҮҮР 
ЯГ Л ЦАГ ШИГ 
АЖИЛЛАНА!

Зүрх-судасны үйл 
ажиллагааг дэмжихийн 
тулд өдөрт нэг уутыг 
хэрэглэнэ.
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Арабиногалактан бол 
дархлааны тогтолцоонд 
дохио дамжуулдаг 
ургамлын полисахарид. 
Түүний ачаар биемахбодь 
дархлааны эсүүдээ 
идэвхижүүлдэг.

ДАРХЛААГАА 
ИДЭВХИЖҮҮЛЭЭРЭЙ!
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Өдөрт нэг уутыг 
хэрэглэхэд л халдварт 
өртөхгүй!

500526 
IMMUNO BOX
ХАНИАД ТОМУУНЫ УЛИРАЛД 
БИЕМАХБОДИЙГ ИЖ БҮРНЭЭР 
ХАМГААЛЖ, ДЭМЖИНЭ!

 • БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ДАРХЛАА СЭРГЭЭГЧ 
Арабиногалактан, эхинацея 
ба цайр нь биемахбодийн 
хамгаалах хүчийг нэмэгдүүлж, 
дархлааны эсүүдийн 
тоо хэмжээ ба идэвхийг 
сайжруулна, нөхөн сэргээх үйл 
явцуудыг хурдасгана.

 • УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ 
АРИУТГАГЧ БОДИСУУД 
Хулганасүүл, таван салаа, 
балжингарма болон ганга өвс 
нь шууд вирус устгах, бактери 
эсэргүүцэх үйлчилгээтэй, 
ханиад томууг хурдан эдгээхэд 
туслана.

 • БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ДАСАН ЗОХИЦУУЛАГЧ 
Хүн орхоодой дархлааг 
нэмэгдүүлнэ, сэргээж, 
хүрээлэн буй орчны таагүй 
хүчин зүйлст дасан зохицоход 
туслах ба биемахбодийн 
хамгаалах хүчийг сайжруулна.

Найрлага: шинэс модны арабиногалактан 
ResistAid™, хүн орхоодойн ханд, таван салааны 
навчны ханд, хулганасүүлийн навчны ханд, 
балжингарма цэцгийн ханд, ганга өвсний 
ханд, аскорбины хүчил, эхинацейн ханд, 
цайрын цитрат.

30 уут 3 капсултай  41 100 ₮
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ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН! 
УДАХГҮЙ  

ХУДАЛДААНД ГАРНА
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Эмэгтэйчүүдийн бэлгийн даавартай ижил 
төстэй ургамлын гаралтай ГЕНИСТЕИН: 
• арьс, үс, хумсны байдлыг сайжруулна
• зүрх-судасны тогтолцоог хамгаална
• кальцийн солилцоог хэвийн болгоно
• ой тогтоолтыг сайжруулж, тархины 

эсүүдийг хамгаална
• нас ахихад үүсэх дааврын тэнцвэр 

алдагдлыг зөөлрүүлнэ

D3 АМИНДЭМ кальцийн солилцоог хэвийн болгож, 
фитоэстрогенүүдтэй хамтарч ясыг бэхжүүлж, нас 
ахихад үүсэх ясны сийрэгжилтээс сэргийлнэ, арьсны 
фото хөгширөлтийг саатуулна.
ФОЛИЙН ХҮЧИЛ зүрх-судасны тогтолцоог хамгаалж, 
цус төлжилтийг дэмжиж, цус багадалтаас сэргийлнэ.    
ГИАЛУРОНЫ ХҮЧИЛ арьсны байдлыг сайжруулж, нас 
ахихад үүсэх өөрчлөлтүүдээс мөгөөрсийг хамгаална.
ТАУРИН исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг хангана.

500449
ХРОНОЛОНГ 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ГОО САЙХАНЫГ ДЭМЖИХ 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ФИТОЭСТРОГЕНҮҮДИЙН 
ИЖ БҮРДЭЛ

«Хронолонг» — энэ бол эмэгтэйчүү-
дийн бүхий л биемахбодид ерөнхийдөө 
нөлөөлдөг онцгой бүтээгдэхүүн юм. 
Бүтээгдэхүүний үндэс суурьт эмэгтэйчүү-
дийн гоо сайхны гол фитоэстроген болох 
генистеиныг найрлагандаа агуулсан 
фитоэстрогенүүдийн иж бүрдэл орши-
но. Эмэгтэйчүүдийн бэлгийн даавартай 
ижил төстэй фитоэстрогенүүд нь дундаж 
ба ахимаг насанд дааврын дутагдлыг 
нөхдөг: арьс, үс, хумсны байдлыг мэ-
дэгдэхүйц сайжруулж, зүрх-судасны 
тогтолцоог хамгаална, кальци алдагдлыг 
удаашруулж, ясны эдийг бэхжүүлнэ.

Найрлага: таурин, шар буурцагны ханд, генистеин 
geniVida™, натрийн гиалуронат ExceptionHyal® Full, бодисын 
солилцоонд идэвхитэй оролцдог D3 аминдэм, фолийн хүчил.

30 капсул 42 520 ₮

«Хронолонг» —  энэ бол 
найрлагандаа 100% генистеин 
буюу патентлагдсан онцгойд 
geniVida™ иж бүрдлийг 
агуулсан оросын зах зээл 
дээрхи анхны бүтэгдэхүүн юм.
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ANTI-AGE:  
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ЗАЛУУ НАСНЫ 
КОКТЕЙЛЬ
ДЭЭД ЗЭРГЭЭР ЦЭВЭРШҮҮЛСЭН ТРАНСРЕСВЕРАТРОЛ 
(DSM Nutritional, Швейцарь) генетик гэмтэхээс 
нэмэлтээр хамгаалах үйл явцыг эхлүүлнэ.

ХҮН ОРХООДОЙН ҮНДСИЙН ХАНД (Finzelberg™, 
Герман) идэвхитэй залуужуулах үр дүнтэй.

ОРГАНИК ГЕРМАНИЙ (Москва хотын органик 
элементийн нэгдэлийн ЭШХ-ийн шинэчлэл) эсийг 
хүчилтөрөгчөөр хангана.

КОЭНЗИМ Q10, ЛИПОЕВИЙН ХҮЧИЛ БА С АМИНДЭМ 
дээд зэргийн үр дүнтэй тунгаар исэлдэлтийн эсрэг 
хүчирхэх үйлчилгээг хангана.

ХӨГШИРӨЛТИЙН МӨН ЧАНАР 
Хөгширөлт бол байгалиас программчлагдсан 
үйл явц юм. Бидний эсүүд байнга шинэчлэгддэг, 
ингэхдээ төрөл бүрийн эсийн циклийн тоо хэмжээ 
хязгаартай байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид нас ахих 
тусам нөөцөнд буй циклийн тоо хэмжээ багасч, 
нөхөн төлжилтийн ээлжит үйл явц илүү удаан 
эхэлдэг. Үүнтэй зэрэгцэн бүх эсийн материалын 
шинэ амьдралын эх болох үүдэл эсийн нөөц 
багасдаг. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам хүний 
биемахбодид өөрийгөө нөхөн сэргээх нөөц улам 
багасч, хөгширөлт хэмээн бидний нэрлэсэн нөөц 
шавхдаж унтрах үйл явц эхэлдэг.

ЦАГ ХУГАЦААГ ЗОГСООЦГОЁ
Аз болоход хөгширөлтийн үйл явцуудыг удаашруулах 
нь бүрэн боломжтой юм. Орчин үед эрдэмтдийн 
нээсэн бөгөөд хувьсгал хийсэн «ВитаГерманий» 
хэмээх Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүний үндэс 
суурьд орших  шинэчлэгдсэн биологийн идэвхитэй 
бодисууд энэ даалгаврыг онц сайн биелүүлж байна. 

500450
ВИТАГЕРМАНИЙ 
ХӨГШРӨЛТИЙН ЭСРЭГ ШИНЭЧЛЭЛИЙН 
ИЖ БҮРДЭЛ 

Найрлага: хүн орхоодойн стандартчилсан ханд 
Finzelberg™, коэнзим Q10, С аминдэм, чидун жимсний 
навчны ханд, липоеийн хүчил, трансресвератрол Resvida™, 
органик германий Астрагерм-С™.

30 капсул 71 000 ₮
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ТАЙГИЙГ АМСААД 
ҮЗЭЭРЭЙ!

500327
CoreNRG

ОНЦГОЙД ДАРХЛАА СЭРГЭЭГЧ

Стресс болон ханиад томууны 
үед, цагийн ба цаг агаарын бүс 
солигдоход, шалгалт болон хүнд 
ажлын үед, экологийн ба хорт 
ачаалалын үед, тамирдах, сэтгэл 
санаа хямрахад, архаг ядаргааны 
үед хурдан бөгөөд тав тухтайгаар 
асуудлыг шийднэ.

Найрлага: сибирийн жодоо модны эсийн 
концентрат Bioeffective by Prenolica®, ургамлын 
гаралтай иж бүрдэл CoreNRG (алтан гагнуур, 
боролзгоно, ганга, алтанцэгцүүхэй, толгодын 
бударганын ханд), ургамлын хандны иж 
бүрдэл ENDEMIX™ (элеутерококк, хонгорцгоно, 
байгалийн гүүн хөхийн ханд).

30 мл 21 230 ₮

ЧИХЭРГҮЙ | КОФЕИНГҮЙ | ТАУРИНГҮЙ
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500523  
МӨСӨН ЧИХЭР CORENRG 
Шилмүүст мөсөн чихэр 
CoreNRG — хоолойн эмгэгийг 
дарах хурдан ба үр дүнтэй 
шийдэл. Жодоо модны эсийн 
шүүс дархлааг идэвхижүүлнэ. 
Хуш модны тос болон прополис 
нь таагүй мэдрэмжийг арилгаж, 
хоолойг зөөллөнө. Хуш модны 
давирхай мэдэгдэхүйц ариутгах 
үйлчилгээтэй.
Чихэр агуулаагүй!

Найрлага: изомальт (байгалийн гаралтай амт 
оруулагч), бурам, хуш модны тос, сибирийн 
жодоо модны эсийн концентрат Bioeffective™ 
by Prenolica™, хуш модны давирхай, прополис, 
нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч).

10 ш. 7700 ₮

СИБИРЭЭР 
АМЬСГАЛААРАЙ!

ХАЛДВАРААС 
ХАМГААЛЦГАЯ 

ЦОВОО СЭРГЭЛЭН 
БАЙГААРАЙ

ЧӨЛӨӨТЭЙ 
АМЬСГАЛААРАЙ
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BOTANICS

SORBENTS PROBIOTICS

FATTY ACIDS

MINERALS

VITAMINS

ЭРДСҮҮДИЙН БҮЛЭГ ШҮҮГЧ БОДИСУУД

СИБИРИЙН УРГАМЛУУДОМЕГА ХҮЧЛҮҮД

ПРОБИОТИКУУД

АМИНДЭМҮҮД

бодисын солилцооны үйл 
явцуудыг уян зохицуулах 

эрдсүүдийн органик 
хэлбэрүүд

тав тухтай хоол 
боловсруулалтанд 

зориулсан бифидо- ба 
лактобактериуд

сэтгэл амар амьдрахад 
зориулсан хордлого 

тайлах ухаалаг 
шийдлүүд

сибирийн ургамлуудад 
сууриласан  
томъёонууд

биемахбодийн бүхий 
л эрхтэн тогтолцоог 

дэмжих зохистой тунтай 
аминдэмүүд

полиханаагүй тосны 
орлуулашгүй хүчлүүдэд 

сууриласан тосны иж 
бүрдлүүд
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Йодын дутагдлын
урьдчилан сэргийлэлт

Мэдрэлийн тогтолцооны
хамгаалалт

Бат бөх
шүд

Хүчтэй
зүрх

Харшлын урьдчилан
сэргийлэлт

Нөхөн үржихүйн  
тогтолцооны дэмжлэг

Уян хатан
үе мөч

Эрч хүчний
эх үүсвэр

Исэлдэлтийн эсрэг
хамгаалалт

Гоёмсог арьс,
үс ба хумс

Харааны
хамгаалалт

Аnti-age

Цэвэр
судас

Шээс, бэлгийн замын
тогтолцооны дэмжлэг

Тав тухтай хоол
боловсруулалт

Хөнгөн
алхаа

Хүчтэй
дархлаа

Бат
бөх яс

ИДЭВХИТЭЙ БӨГӨӨД 
ХАНАМЖТАЙ 
АМЬДРАХАД 
ЗОРИУЛАГДСАН 
ОРЧИН ҮЕИЙН, 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БА ҮР 
АШИГТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД.

ЗУРГААН ЦУВРАЛУУД НЬ ОРЧИН ҮЕИЙН ХҮНИЙ 
ТҮЛХҮҮР ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАЖ, АЖИЛЛАХ ЧАДВАРЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭН, СТРЕССТ ТОГТВОРТОЙ БОЛГОНО.
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MINERALS 
ЭРДСИЙН ИЖ 

БҮРДЛҮҮДИЙН 
ЦУВРАЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН  
БОЛГОН ЭМ ЗҮЙН ШИНЖ 
ЧАНАРТАЙ ӨНДӨР  
ТҮВШИНД ЦЭВЭРШҮҮЛ-
СЭН ТҮҮХИЙ ЭДЭД  
СУУРИЛАСАН:
 • нэг эсвэл хэд хэдэн байгалийн 
хэлбэртэй эрдэс

 • аминдэмүүд ба исэлдэлтийн 
эсрэг бодисууд

 • байгалийн гаралтай 
ургамлын хандууд

Mg МАГНИ — 
БАЙГАЛИАС 
ЗАЯАСАН АМАР 
АМГАЛАН!

Цувралын дизайн шинэчлэгдэж байгаа тул барааны гадаад 
үзэмж ба үнэ каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.  
Мөн сонголт хийхэд хялбар болгохын  тулд ижил төстэй 
бүтээгдэхүүний кодыг заалаа. 
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500629
ОРГАНИК МАГНИ 
Байгалийн гаралтай стрессийн эсрэг 
томъёо: цитрат хэлбэртэй органик магни 
нь цусны даралтыг хэвийн болгож, 
тайвшруулах үйлчилгээ үзүүлнэ, мөн 
шөнийн нойрыг сайжруулна. Бамбай болон 
биофлавоноидуудтай хослож сэтгэл санааны 
байдлыг хянан зохицуулж, хэт их санаа зовж, 
айх мэдрэмжийг бууруулна.

Найрлага: магнийн цитрат, долоогоны навч болон цэцгийн ханд, 
байгалийн гүүн хөхийн ханд.

60 капсул 20 000 ₮

500627
ОРГАНИК ТӨМӨР 
Хүчилтөрөгчөөр хангах томъёо: органик 
төмрийн хоёр төрөл (фумарат болон аскорбат) 
нь цус багадалтаас сэргийлж, гемоглобины 
зохих ёсны түвшинг хангана. В-ийн бүлгийн 
аминдэмүүд, С аминдэм болон сибирийн 
ургамлуудын үр дүнтэй хослол нь ажиллах 
чадварыг нэмэгдүүлж, арьсыг залуужуулна, 
мөн биемахбодийг эрч хүчээр цэнэглэнэ.

Найрлага: инулины нунтаг, элеутерококкийн ханд, С аминдэм, 
төмрийн фумарат, төмрийн аскорбат, даливсын үндэс, аминдэмийн 
иж бүрдэл (В1, В2, В6  аминдэмүүд, никотинамид, фолийн хүчил).

60 капсул 31 500 ₮

500658
ОРГАНИК ЙОД
Амьдралын эрч хүч, тамир тэнхээний томъёо: 
органик йод болон байгалийн гаралтай дасан 
зохицуулагчид нь бамбай булчирхайг зөв 
ажиллуулж, хүрээлэн буй орчны таагүй хүчин 
зүйлст тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ, эрч 
хүчээр цэнэглэнэ.

Найрлага: алтангагнуурын нунтагласан үндэс, фукусын ханд.

60 капсул 20 800 ₮УДАХГҮЙ  
ХУДАЛДААНД ГАРНА
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500628
ОРГАНИК КАЛЬЦИ  
Бат бөх ясны эдийн томъёо: дээд зэргийн шингээ-
лттэй, ясны суурийг бэхжүүлэх зориулалттай бай-
галийн гаралтай кальци. D3 аминдэм, цайр, буур-
цагны изофлавонууд нь кальцийг ясанд хүргэх 
боломжийг хангаж, нас ахих тусам ихэсдэг каль-
цийн алдагдлаас урьдчилан сэргийлнэ. B6, С ба К1 
аминдэмүүд, мөн марганец болон шивлээ өвсний 
байгалийн гаралтай цайр нь ясны эдэд  уургийн 
бат бөх, найдвартай суурийг бүрдүүлж өгдөг.

Найрлага: кальцийн карбонат, урьдчилан бэлдсэн хольц Н33792 
(аскорбины хүчил, В6, К1, D3 аминдэмүүд, цайр, марганец), шар 
буурцагны ханд, шивлээ өвсний ханд, кальцийн гидроксиапатит.

60 капсул 16 900 ₮

500631 
ОРГАНИК ЦАЙР 
Хүчтэй дархлааны томъёо: органик хэлбэрийн цайр 
болон зэс нь биемахбодийг чөлөөт радикалуудаас 
хамгаалж, эсийг залуужуулах үйл явцуудыг дэм-
жиж, эрчүүдийн эрүүл мэндийг тэтгэнэ. Ацерола 
болон нохойн хошууны найрлаганд багтах байга-
лийн гаралтай С аминдэм, даливсын хандад агуу-
лагдах инулин, мөн эхинацейн дархлаа бэхжүүлэгч 
бодисуудаар иж бүрдлийг баяжуулсан.

Найрлага: эхинацеин ханд, ацеролын ханд, инулины нунтаг, нохойн 
хошууны ханд, цайрын оротат, цайрын лактат, цайрын цитрат, 
зэсийн цитрат.

60 капсул 24 400 ₮

500630
ОРГАНИК СEЛЕН
Исэлдэлтийн эсрэг хүчирхэг хамгаалалт: баяжуул-
сан органик селен нь эсийн бүрхүүлийг исэлдэх 
үйл явцуудаас хамгаална. Байгалийн гүүн хөх, 
нохойн хошуу, сармис болон барбадос интоорын 
(ацеролын) ханд нь дархлааг бэхжүүлж, эсийн 
өсөлт ба хуваагдалд сайнаар нөлөөлнө, мэдрэлийн  
гаралтай сэтгэлийн дарамттай тэмцэхэд туслана.

Найрлага: сармисны ханд, ацеролын ханд, Е аминдэм ацетат, 
байгалийн гүүн хөхийн ханд, нохойн хошууны ханд, Lalmin Se 2000™ 
(селенометионин хэлбэртэй селен агуулсан Saccharomyces cerevisiae 
идэвхижүүлсэн эсгэгч), лавитол (дигидрокверцетин).

60 капсул 31 500 ₮
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КАЛЬЦИ —  
БАЙГАЛИЙН БАТ 
БӨХИЙН ЭРДЭССa

Цувралын дизайн шинэчлэгдэж байгаа тул барааны гадаад 
үзэмж ба үнэ каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.  
Мөн сонголт хийхэд хялбар болгохын  тулд ижил төстэй 
бүтээгдэхүүний кодыг заалаа. 
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PROBIOTICS
ЛАКТО БОЛОН 

БИФИДОБАКТЕРИЙН 
БҮРЭН ДҮҮРЭН ИЖ 

БҮРДЭЛ 

Пробиотик иж бүрдэл нь гэдэсний 
бичил орчны тэнцвэрийг хэвийн 
болгож, хоол боловсруулалтыг 
сайжруулах лакто ба бифидо 
бактерийн найрлагатай бөгөөд 
энэхүү найрлага нь гэдэсний ердийн 
бичил орчинд хамгийн ойр дөхдөг. 
Онцгойд DRcaps™ целлюлозын 
капсулууд нь бүтээгдэхүүнд 
агуулагдах бактериудыг ходоодны 
шүүсний хүчтэй нөлөөнөөс хамгаалж, 
тэдгээрийг гэдсэнд бүрэн бүтнээр нь 
хүргэж өгдөг. 
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«ЭЛЬБИФИД» ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ?

500063 
ЭЛЬБИФИД 
15 капсул 28 900 ₮

ГЭДЭСНИЙ 
БИЧИЛ ОРЧНЫ 
ТЭНЦВЭРИЙГ 
САЙЖРУУЛНА
Ходоод, гэдэсний 
замын ажиллагааг 
хямраах өвчин үүсгэгч 
бактериудын өсөлтийг 
дарангуйлна.

ДАРХЛААГ 
ЕРДИЙНӨӨР 
ИДЭВХИЖҮҮЛНЭ
Ашигтай бодисуудын 
шингээлтийг 
сайжруулна, дархлааны 
уургууд болон бүх 
аминдэмүүдийн  
70%-ийн нийлэгшилтийг 
хангана.

ХАРШЛИЙН 
ИЛРЭЛИЙГ 
БУУРУУЛЖ, 
ХЭВИЙН БОЛГОНО
Бүх төрлийн 
харшлын урвалуудыг 
дарангуйлж, дархлааны 
тогтолцооны хэвийн 
ажиллагааг дэмжинэ.

АНТИБИОТИК УУХ ҮЕД 
ГЭДЭСНИЙ БИЧИЛ ОРЧИНГ 
ХАМГААЛНА
Гэдэсний бичил орчинд 
антибиотикийн үзүүлэх 
сөрөг нөлөөг мэдэгдэхүйц 
саармагжуулна. Ашигтай 
бактерийн тэнцвэрийг нөхөн 
сэргээхэд туслана.

1 КАПСУЛД 
АГУУЛАГДАХ 
ХЭМЖЭЭ 
5,05×109 КОЕ 
БИФИДОБАКТЕРИУД  
(B. bifidum, B. breve,  
B.infantis, B. longum) 

3,2×109 КОЕ  
ЛАКТОБАКТЕРИУД  
(L. acidophilus, L. casei,  
L. plantarum)

ЦАГААН ХООЛТОН 
ХҮМҮҮСТ ТӨГС 
ТОХИРНО

ЦЕЛЛЮЛОЗЫН 
КАПСУЛУУД

Цувралын дизайн шинэчлэгдэж байгаа тул барааны гадаад үзэмж ба үнэ каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.  
Мөн сонголт хийхэд хялбар болгохын  тулд ижил төстэй бүтээгдэхүүний кодыг заалаа. 
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BOTANICS
ЦУВРАЛЫН ҮНДЭС 
СУУРЬТ ЧИГЛЭСЭН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 
БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ

Сибирийн ургамлууд, үндэс, 
жимсний хандууд биемахбодид 
зөөлөн бөгөөд үр дүнтэй үйлчилж, 
танд эрч хүч бэлэглэнэ, биеийн 
байдлыг гайхалтай сайжруулна!

ESSENTIAL BOTANICS 
ДОТОР ЮУ АГУУ-
ЛАГДДАГ ВЭ? СИБИРЬ 
НУТГИЙН БАЙГАЛИЙН 
ХҮЧ ЧАДАЛ!
 • эм зүйн шинж чанартай түүхий эд;
 • ургамлууд, үндэс болон жимсний 

стандартчилсан хандууд.
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500655 
ЙОХИМБЕ БА СИБИРИЙН 
ХҮН ОРХООДОЙ
 • АФРОДИЗИАК ЙОХИМБИН
 • СИБИРИЙН ХҮЧИРХЭГ ДАСАН 

ЗОХИЦУУЛАГЧИД

Йохимбейн хандтай ургамлын 
иж бүрдэл — йохимбин 
афродизиакийн эх үүсвэр. 
Өөх шатаах үйлчилгээтэй, 
сексийн чадавхийг нэмэгдүүлнэ. 
Элеутерококк болон 
хонгорцгоно хэмээх сибирийн 
дасан зохицуулагчид хүч чадлыг 
бэлэглэж, биеийн хүчний 
ажиллах чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Найрлага: сибирийн хүн орхоодойн 
(элеутерококкийн) үндэс, бугын цусны 
сийвэнгээс гаргасан уургууд, йохимбейн 
ханд, хонгорцгонын ханд.

30 капсул 18 300 ₮

500653 
АРОНИЯ БА ЛЮТЕИН 
 • БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ГЭРЭЛ 

ШҮҮГЧИД
 • ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХЭГ 

БОДИСУУД

Гэрлийн болон хэт ягаан 
туяаны өндөр ачаалалтай үед 
харааны тогтолцоог ердийнөөр 
хамгаална. Байгалийн гаралтай 
гэрэл шүүгч лютеин нь нэрсний 
болон аронийн антоциануудтай 
хослож цусны эргэлтийг 
сайжруулж, торлог бүрхүүлийн 
эсүүдийг хөгширөлтөөс, мөн 
гэрлийн гэмтлээс хамгаална. 

Найрлага: тэс жимсний нунтаг (арония), 
нэрсний ханд, лютеин.

30 капсул 15 100 ₮

500654 
ГИНКГО БИЛОБА БА 
БАЙГАЛИЙН ГҮҮНХӨХ 
 • УРГАМЛЫН НЕЙРОБУСТЕРУУД
 • ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ ИЖ БҮРДЭЛ

Байгалийн гаралтай бэлдмэл 
нь тархины цусны эргэлтийг 
сайжруулж, ой тогтоолтыг 
бэхжүүлнэ. Гинкго билоба, готу 
кола болон байгалийн гүүн 
хөхийн хандууд нь А, Е ба С 
аминдэмүүдтэй хослож тархины 
эсүүдийн исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалтыг хангана, анхаарал 
төвлөрөлтийг сайжруулна.

Найрлага: байгалийн гүүн хөхийн 
ханд, аскорбины хүчил, гинкго 
билобын ханд (24% гинкгофлавонууд), 
аскорбилпальмитат, готу колагийн ханд, Е 
аминдэм ацетат, А аминдэм ацетат.

30 капсул 20 330 ₮

500656 
БААВГАЙН ЧИХ БА АНИС 
 • ШЭЭС ЯЛГАРУУЛАХ ЗАМЫГ 

АРИУТГАХ БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
БОДИСУУД

 • ШЭЭС ХӨӨХ УРГАМЛУУД

Баавгайн чихний ханд, 
тунхууны үндэс, анисны навч 
ба цангис жимсэнд сууриласан 
ургамлын иж бүрдэл нь 
микроб устгах, үрэвслийн 
эсрэг шууд үйлчилгээтэй, шээс 
зогсонгишихоос сэргийлнэ. 

Найрлага: баавгайн чихний ханд, анисны 
навч (нунтаг), цангис жимс (нунтаг), 
тунхууны үндсийн ханд.

30 капсул 13 910 ₮

Цувралын дизайн шинэчлэгдэж байгаа тул барааны гадаад үзэмж ба үнэ каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.  
Мөн сонголт хийхэд хялбар болгохын  тулд ижил төстэй бүтээгдэхүүний кодыг заалаа. 
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VITAMINS
ИДЭВХИТЭЙ 

АМЬДРАЛЫН ҮНДЭС 
СУУРЬ!

 • ТАНАЙ ГЭР БҮЛД ЗОРИУЛСАН ӨДӨР 
ТУТМЫН ҮНДСЭН ШИЙДЛҮҮД. 

 • ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ИЖ БҮРДЛҮҮД: 
ХАМГИЙН ИХ ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ 
НУТРИЕНТУУД БА АМИНДЭМҮҮД.

 • ИДЭВХИТЭЙ БОДИСУУДЫН 
ЗОХИМЖТОЙ ТУН. 

Аминдэмүүд болон амин чухал 
нутриент бодисууд нь биемахбодийн 
биохимийн  нийлмэл үйл явцуудыг 
хянан зохицуулж, өдөр ирэх тусам 
таны амьдралын чанарыг сайжруулна! 

АМИНДЭМ ДУТАГДЛЫН 
ШАЛТГААНУУД:
 • хоолны дэглэм хэт их барих,
 • чанаргүй бүтээгдэхүүнүүд,
 • цэвэршүүлсэн хоол хүнсний 

илүүдэл. Цувралын дизайн шинэчлэгдэж байгаа тул барааны гадаад 
үзэмж ба үнэ каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.  
Мөн сонголт хийхэд хялбар болгохын  тулд ижил төстэй 
бүтээгдэхүүний кодыг заалаа. 
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2500 ККАЛ 
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН 
ХООЛЫГ ӨДӨРТӨӨ 
ХЭРЭГЛЭДЭГ БАЙСАН 
Ч ХҮНИЙ БИЕД  
АМИНДЭМИЙН 

20% 
ДУТАГДАЖ 
БАЙДАГ.

500676
КАЛЬЦИТАЙ АМИНДЭМҮҮД
Биеийн ерөнхий байдлыг дэмжиж, 
ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, яс, 
хумс болон шүдийг бэхжүүлэх аминдэм, 
эрдсийн иж бүрдэл.

Найрлага: кальцийн карбонат, аминдэмийн урьдчилан 
бэлдсэн холимог Н33802/1 (А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С 
аминдэмүүд, никотинамид, фолийн хүчил, пантотены 
хүчил, биотин), Е аминдэм, С аминдэм, D3 аминдэм, 
А аминдэм, В6 аминдэм, В12 аминдэм, фолийн хүчил.

60 капсул 13 100 ₮

500652
ГОО САЙХНЫ АМИНДЭМҮҮД  
Q10 болон фолийн хүчил агуулсан 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан 
аминдэмүүдийн иж бүрдэл: үс, 
арьсны гоо сайханг дэмжинэ, 
хөгширөлтөөс хамгаалж, эрч 
хүчээр цэнэглэнэ.

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн 
аминдэмүүдийн холимог H33802/1 (A, D3, Е, 
К1, B1, B2, B6, B12, С аминдэмүүд, никотинамид, 
фолийн хүчил, пантотены хүчил, биотин), 
таурин, коэнзим Q10, Е аминдэм, D3 аминдэм, 
фолийн хүчил.

30 капсул 14 700 ₮
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FATTY  
ACIDS

ХАМГИЙН ЧУХАЛ 
ЗҮЙЛД ЗОРИУЛСАН 

ҮНЭТ ОМЕГА-3!

ТАВ ТУХ
Капсулжуулах тусгай технологи 
ашигладаг тул идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн ашигтай чанаруудыг 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хүчинтэй 
хугацааны турш хадгалах боломжтой, 
харин less fish smell технологи нь 
омега-3 хүчлүүдтэй бүтээгдэхүүний 
загасны үнэрийг багасгадаг.    

ҮР ДҮН
Хоногийн хэрэглээний зохистой тун нь 
ямар ч насны хүний биеийн байдлыг 
дэмжиж, хоолны цэсийг ашигтай тосны 
хүчлүүдээр баяжуулна.

ЧАНАР
ISO, НАССР болон GMP зэрэг дэлхийн 
чанарын стандартад нийцэх л эм зүйн 
түүхий эдийг бид ашигладаг.

500661 
ХОЙД ТУЙЛЫН ОМЕГА-3
Өдөр тутмын хоолны цэсэнд зориулсан 
омега-3 орлуулашгүй тосны хүчлүүдийн 
(ЭПХ ба ДГХ) эх үүсвэр.
 • Залуу нас, идэвхитэй амьдрал, гоо 

сайханг хадгална.
 • Бодисын солилцооны зөв үйл явцыг 

дэмжинэ.

Найрлага: далайн загасны тосноос гаралтай омега-3 тосны 
хүчлүүдийн иж бүрдэл. 

60 капсул 19 500 ₮
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500662/500062 
СИБИРИЙН МААЛИНГА 
БА ОМЕГА-3
Зүрх, судасны хамгаалалт: зүрх 
хамгаалах, бүлэн үүсэхийн 
эсрэг болон судас тэлэх үр дүн. 
Нэгэн зэрэг омега-3-ийн хоёр 
эх үүсвэр: байгалийн гаралтай 
маалингийн тос болон далайн 
загасны тосноос гаргасан MEG-3™ 
дээд зэргээр цэвэршүүлсэн иж 
бүрдэл.

Найрлага: далайн загасны тосноос гаргаж, 
дээд зэргээр цэвэршүүлсэн омега-3 тосны  
75%-ийн концентрат MEG-3™, маалингийн тос, 
Е аминдэм.

30 капсул 19 400 ₮

Цувралын дизайн шинэчлэгдэж байгаа тул барааны гадаад үзэмж ба үнэ каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.  
Мөн сонголт хийхэд хялбар болгохын  тулд ижил төстэй бүтээгдэхүүний кодыг заалаа. 
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500689/5FP183
ЛИКОПИН БА ОМЕГА-3
Зүрх-судасны тогтолцоог дэмжих холестериний эсрэг 
иж бүрдэл. 
 • Далайн гүний загасны тосноос гаргасан дээд зэргээр 

цэвэршүүлсэн омега-3 MEG-3™ иж бүрдэл (DSM 
Nutritional, Швейцарь).

 • Ликопин Redivivo™ – холестеринийг нөөшлөгч 
байгалийн гаралтай бодис бөгөөд исэлдэлтийн 
эсрэг хамгийн хүчирхэг бодисуудын нэг юм.

Найрлага: далайн загасны тосноос гаргаж, дээд зэргээр цэвэршүүлсэн омега-3 
тосны хүчлүүдийн MEG-3™ иж бүрдэл, байгалийн гаралтай ликопин Redivivo™.

30 капсул 25 300 ₮

Цувралын дизайн шинэчлэгдэж байгаа тул барааны гадаад үзэмж ба үнэ каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.  
Мөн сонголт хийхэд хялбар болгохын  тулд ижил төстэй бүтээгдэхүүний кодыг заалаа. 
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500688/500102
ЛЮТЕИН БА ЗЕАКСАНТИН
Гар утасны гэрлийн цацрагаас нүдийг хамгаалах, 
нас ахихад торлог бүрхүүлийн гэмтэл үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх байгалийн гаралтай бодис. 
 • Зохимжтой тунгаар агуулагдах байгалийн 

гаралтай лютеин болон зеаксантин OptiSharp™.
 • Харааны эрхтэнүүдийг исэлдэлтээс хамгаалах 

Е аминдэм.

Найрлага: чацарганын тос, токоферолуудын хольц (байгалийн 
гаралтай Е аминдэм), байгалийн гаралтай бета-каротин CaroCare™.

30 капсул 36 000 ₮

500659/500049
БОРАГО БА АМАРАНТ 
Харшлын урвалаас урьдчилан сэргийлж, 
дархлааны тогтолцоог зөв ажиллуулах 
зориулалттай бораго ба амарантын ургамлын 
тосонд сууриласан иж бүрдэл.
 • Гамма-линолений хүчил нь бораго болон 

амарантын тосонд агуулагддаг бөгөөд 
харшлын идэвхийг түгжиж, үрэвслийн 
эсрэг үйлчилгээтэй тусгай фермент буюу 
простагландин Е1-ийн ялгаралтыг дэмждэг.

 • Е аминдэм нь исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг 
нэмэгдүүлнэ.

 • D3 аминдэм нь дархлааны тогтолцооны хэвийн 
үйл ажиллагааг дэмжиж, кальци болон 
фосфорын шимэгдэлтийг сайжруулна.

Найрлага: ноцоргоны (бораго) тос, амарантын тос, Е аминдэм, D3 аминдэм.

30 капсул 25 800 ₮

500660/500060
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ  БЕТА-КАРОТИН 
БА ЧАЦАРГАНА 
Арьсны байгалийн гаралтай исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалт болон ходоод, гэдсэнд үрэвслийн 
үйл явцууд үүсэхээс сэргийлнэ.
 • Байгалийн гаралтай чацарганы тос.
 • Бета-каротин CaroCare®.
 • Исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг сайжруулах 

E аминдэм.

Найрлага: чацарганы тос, байгалийн гаралтай лютеин, байгалийн 
гаралтай зеаксантин OptiSharp®, Е аминдэм.

30 капсул 19 260 ₮
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500632/500193
PURE LIFE
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ФИТОШҮҮГЧ  

Бүхий л биемахбодийг цэвэрлэж, бодисын 
солилцоог хэвийн болгоно. Байгалийн гаралтай 
ургамлын бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хуримтлагдсан 
хорт бодисуудыг холбож, ердийн аргаар хурдан 
гадагшлуулна.

Найрлага: нохойн хошууны нунтаг, энэтхэг хуайсны давирхай 
(гуар), топинамбур, пектиний концентрат (хөлдөөх аргаар хатаасан 
алимны нунтаг), таван салааны үрийн хальс, алтейн үндэсний нунтаг, 
даливсын үндэс, шивлээний ханд, эхинацеин ханд, алтантовчийн ханд, 
боролзгонын ханд, ногоон цайны ханд.

80 г 20 300 ₮

SORBENTS 
СЭТГЭЛ АМАР 

АМЬДРАЛД 
ЗОРИУЛСАН ХОР 

ТАЙЛАХ УХААЛАГ 
ШИЙДЛҮҮД! 

Дэлхий ертөнц өдөр ирэх тусам 
өөрчлөгдөж байна: шинэ хоол хүнс, 
шинэ аялалууд, шинэ зуршлууд — 
энэ бүгд нь биемахбодийн дотоод 
орчинд ул мөрөө үлдээдэг.

ХОРГҮЙЖҮҮЛЭХ ESSENTIAL 
SORBENTS ТУСГАЙ ИЖ БҮРДЛҮҮД 
НЬ БҮХИЙ Л БИЕМАХБОДИЙГ 
ЦЭВЭРЛЭХЭД ТӨГС ТОХИРНО:

 • Хуримтлагдсан хорт бодисуудыг 
холбож, ердийн аргаар богино 
хугацаанд гадагшлуулна.

 • Бодисын солилцооны үйл явцуудыг 
хэвийн болгоно.

 • Ходоод, гэдэсний замын зөв 
ажиллагааг хангана.
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500633/500194
JOINT COMFORT
ҮЕ МӨЧНИЙ ФИТОШҮҮГЧ

Мөгөөрс болон холбогч эдийг 
гэмтээдэг хорт бодисууд хуримт-
лагдахаас сэргийлнэ. Мөгөөрсөн 
эдийг үр дүнтэй нөхөн сэргээж, 
үрэвслийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлнэ.

Найрлага: нохойн хошууны нунтаг, коллагены 
гидролизат Peptan™, топинамбур, пектиний 
концентрат (хөлдөөх аргаар хатаасан алимны 
нунтаг), энэтхэг хуайсны давирхай (гуар), цагаан 
бургасны ханд.

80 г 18 700 ₮

500634/500209
INTESTINAL DEFENSE 
ГЭДЭСНИЙ ФИТОШҮҮГЧ

Бичил орчинг хэвийн болгоно, 
үрэвсэл үүсэхээс сэргийлнэ, 
халдварт тэсвэртэй байлгана.

Найрлага: хадаасгана, марал цэцэг, энэтхэг 
хуайсны давирхай (гуар), ганга, пектиний 
концентрат (хөлдөөх аргаар хатаасан алимны 
нунтаг), топинамбур, таван салааны үрийн 
бүрхүүл, заруул цэцгийн ханд, ногоон цайны ханд. 

80 г 13 630 ₮

400237 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
БАЯЖУУЛСАН ИНУЛИН 
Инулин агуулах дуулгавчин 
цахирамын үндсээс гаргаж 
авдаг байгалийн гаралтай 
полисахаридын баяжмал.  
Хурдан шингэдэг нүүрс-ус, тосны 
шингээлтийг удаашруулна, 
гэдсэнд үүсэх эсвэл хоол хүнсээр 
гаднаас орж ирэх холестерин 
ба хорт бодисуудыг холбож, 
биемахбодиос гадагшлуулна. 
75 г 10 160 ₮

Цувралын дизайн шинэчлэгдэж байгаа тул барааны гадаад үзэмж ба үнэ каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.  
Мөн сонголт хийхэд хялбар болгохын  тулд ижил төстэй бүтээгдэхүүний кодыг заалаа. 
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400753

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
ЭСИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ЦОГЦ ТОГТОЛЦОО

ӨРГӨН ЦАР 
ХҮРЭЭТЭЙ ЭРДЭМ 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БААЗ

ПАТЕНТЛАГДСАН 
ТЕХНОЛОГИ (ПАТЕНТ 
№ 2004131875, 2004 ОН)

ЖИЛ АМЖИЛТТАЙ 
ХЭРЭГЛЭСЭН 
ТУРШЛАГА30

БИХН «Истоки чистоты» —  энэ бол  Siberian 
Wellness-ийн Эрдэм шинжилгээ, шинэчлэлийн 
төвийн мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан, 
эндоэкологийн салбарын хамгийн сүүлийн үеийн 
ололт амжилтыг шингээсэн эсийн цэвэрлэгээний 
иж бүрдэл тогтолцоо юм.  

Бүтээгдэхүүн эсийн түвшинд үйлчилдэг ба 
эндоэкологийн заслын дараахь үндсэн үйл 
явцуудыг эхлүүлдэг:
 • эс хоорондох цэвэрлэгээ;
 • эсийн дотоод орчны цэвэрлэгээ;
 • исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалт.

25+

 40 120 ₮

ДОМОГТ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
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ФОРМУЛА 1
ЭС ХООРОНДОХ ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 

Эсийн гадуурхи дараахь цэвэрлэгээний ердийн 
тогтолцоонд нөлөөлнө: гэдэс, элэг, цөсний зам, цагаан 
мөгөөрсөн хоолой, шээс ялгаруулах эрхтэнүүд, цусны, 
тунгалгийн болон дархлааны тогтолцоо. Эс хоорондох 
цэвэрлэгээ гэдэг нь төрөл бүрийн биологийн шингэнд 
хорт бодисуудыг уусгаж, дараа нь тэдгээрийг ердийн 
аргаар (цөсөөр, хөлсөөр, шээсээр) биемахбодиос 
гадагшлуулна гэсэн үг юм.

Найрлага: анисны навч, бэриш өвс, алтанцэгцүүхэйн өвс,   хошоонгорын өвс, 
шимэрсийн үндэс, сөд өвсний үндэс, даливсын үндэс, марал цэцэг, зэдгэлж 
өвс, үхрийн нүдний навч, чихэр өвсний үндэс, тарнын өвс, баавгайн чихний 
навч, шивлээ өвс, ганга өвс, ногоон цайны ханд, эхинацеин ханд.

60 капсул

ФОРМУЛА 2
ЭСИЙН ДОТООД ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Бүтээгдэхүүнд агуулагдах биологийн идэвхит 
бодисууд нь хорт бодисуудын химийн бүтцийг 
задалдаг ферментүүдийн идэвхийг дэмжинэ. Үүний үр 
дүнд хорт бодисууд хоргуй чанараа алдаад эс дотроос 
эс хоорондох шингэнд гадагшлана. Бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд дэс дараалан үйлчилж биемахбодийн эс дотор 
шаталсан цэвэрлэгээ явагдана.

Найрлага: тоонолжин цэцгийн ханд, силимарин, ногоон цайны ханд, 
даливсын үндэс, мөнхцэцэг, боролзгоны ханд.

60 капсул

ФОРМУЛА 3
ЭСИЙН ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ ХАМГААЛАЛТ 

Исэлдэлтийн эсрэг иж бүрдэл нь эс бүрийн гадуур 
бүрхүүл үүсгэж, чөлөөт радикалуудыг саармагжуулна, 
ингэснээр гурвалсан хамгаалалтыг бүрдүүлдэг.

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн аминдэм, эрдсийн холимог RUS30535 
(Е аминдэм ацетат, аскорбины хүчил, А аминдэм ацетат, бета-каротин, цайр, 
зэс, селен), ганга өвс, нохойн хошуу, грейпфрутын үрийн ханд, усан үзэмний 
үрийн ханд, ногоон цайны ханд, марганцийн аспарагинат, А аминдэм.

60 капсул

500020
НОВОМИН
АМИНДЭМИЙН ИЖ БҮРДЭЛ  
(А, С, Е АМИНДЭМҮҮДТЭЙ) 

Амин чухал гурван аминдэмийг 
агуулах биологийн идэвхит 
иж бүрдэл: А, Е ба С, эдгээр нь 
биемахбодийг чөлөөт радикалуудын 
гэмтээх үйлчилгээнээс хамгаалж, 
биемахбодийн эрүүл эдийн 
бодисын солилцоог хэвийн 
болгоно. Эдгээр аминдэмүүд нь 
биемахбодийн эрүүл эд эсүүд дээр 
явагдах бодисын солилцоог хэвийн 
болгодог. Аминдэмийн хэлбэртэй 
антиоксидантууд нь жирийн ханиад, 
томуунаас эхлээд хүнд хэлбэрийн 
эмгэг өөрчлөлт хүртэлх маш олон 
төрлийн архаг өвчнөөс биемахбодийг 
хамгаална. С аминдэмийн өндөр 
агууламж нь дархлааг бэхжүүлэх 
ба ингэснээрээ аливаа үрэвслийг 
намдаах, амьсгалын замын 
халдварт өртсөн, ханиад хүрсэн үед 
хүндрэлээс сэргийлнэ.

Найрлага: бичил талст целлюлоз, С аминдэм 
(аскорбины хүчил), Е аминдэм (токоферолын 
ацетат), А аминдэм (ретинолын ацетат).

120 капсул 29 420 ₮
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500116

ТРИГЕЛЬМ ШИМЭГЧИЙН ЭСРЭГ ГУРВАН ҮЕТ 
ХӨТӨЛБӨР

 36 570 ₮

ТОМЪЕО 1: ПАРАЛАКС
ГЭДЭС БА ЦӨС ДАМЖУУЛАХ СУВГИЙН 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Ургамлын иж бүрдэл нь гэдэс 
болон цөс дамжуулах сувгийг үр 
дүнтэй цэвэрлэнэ.

Найрлага: марал цэцэг, ногоон цайны ханд, 
хөмүүлийн ханд, улиас модны холтосын ханд.

30 капсул

ТОМЪЕО 2: ФИТОПАР
ШИМЭГЧДИЙН ЭСРЭГ ЦОХИЛТ

Байгалийн гаралтай бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь гэдэс болон цөс 
дамжуулах сувгаас шимэгчдийг 
хоргүйжүүлж гадагшлуулна.

Найрлага: марал цэцэг, ногоон цайны ханд, 
хөмүүлийн ханд, улиас модны холтосын ханд.

60 капсул

ТОМЪЕО 3 : ЭНТЕРОВИТ
НӨХӨН СЭРГЭЭЖ БЭХЖҮҮЛНЭ

Байгалийн гаралтай зөгийн бал, 
башир цэцэг болон сибирийн 
ургамлуудын ханд нь гэдэсний 
бичил орчинг хэвийн байлгаж, үл-
дэгдэл шимэгчдийг гадагшлуулна.

Найрлага: байгалийн гаралтай зөгийн бал, 
анхилуун башир цэцгийн нунтаг, бүрэлгэнийн 
нухаш, цагаан гаа, бергамотын тос.

200 г

ДОМОГТ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
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500202 
УД МОД, ТУУЛАЙН ТАГНАЙ БИЕИЙН 
ЕРӨНХИЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ЦАЙ
Кофеингүй, хиймэл нэмэлт бодисгүй жинхэнэ 
тайгын амт ба үнэр.

Найрлага: уд модны ферментжүүлсэн навч (цэгцүүхэй), туулайн 
тагнайн өвс, алтанцэгцүүхэй, хахуун өвс, ганга, үхрийн нүдний навч, 
бөөрөлзөгөний жимс.

20 ширхэг шүүгч ууттай 5 680 ₮

500094
АДАПТОВИТ
ЭНЕРГИ ЗАСЛЫН ИЖ БҮРДЭЛ

 • Мэдрэлийн тогтолцооны идэвхийг 
нэмэгдүүлнэ.

 • Анхаарал төвлөрөлтийг сайжруулна.
 • Бодисын солилцоог хэвийн болгож, ажиллах 

чадвар болон биемахбодийн хамгаалах хүч 
чадлыг нэмэгдүүлнэ.  

Найрлага: хонголзуурын усан ханд, алтангагнуурын үндэс ба 
үндэслэг ишийн ханд, хүн орхоодойн ханд, элеутерококкийн ханд, 
манжуур тавалганын үндэс, хятад нимбэгийн үрийн ханд, натрийн 
бензоат, нэрмэл ус.

10 мл 20 330 ₮

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
ӨГЛӨӨНИЙ БА ОРОЙНЫ ТОМЪЁОНУУД

Бүтээгдэхүүний хоёр үетэй томъёо: 
идэвхитэй амьдарч, тайван нойрсо-
ход зориулж аминдэмүүд болон эрд-
сүүдийг төгс хослуулан сонголоо!

ИЖ БҮРДЭЛ «ӨГЛӨӨ»:  
УЛБАР ШАР КАПСУЛ
Энергийн идэвхитэй солилцоо 
хийгдэж, хуримтлагдсан бодисууд  
байнга зарцуулагдах үе шат.

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн аминдэмийн холимог 
Н33802/1 (C аминдэм, никотинамид, E, В6, В1, В2, А 
аминдэмүүд, фолийн хүчил, биотин, К1 аминдэм, 
пантотений хүчил, В12, D3 аминдэмүүд), ликопин, 
элеутерококкийн ханд, ногоон цайны ханд, бета-
каротин, Е аминдэм, парааминобензойны хүчил, 
коэнзим Q10, лавитол (дигидрокверцетин), D3 
аминдэм, А аминдэм, фолийн хүчил.

ИЖ БҮРДЭЛ «ОРОЙ»:  
ЦЭНХЭР КАПСУЛ
Эд, эсийн нөхөн сэргээлт явагдана, 
биемахбодийн нөөцийг дахин хуви-
арлаж, шинэ өдөр зарцуулагдах боди-
суудыг хянан зохицуулна.

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн аминдэм, эрдсийн 
холимог CustoMix Minerals (төмөр, цайр, зэс, 
марганец, инозитол, йод, селен), хулганасүүлийн 
ханд, бамбайн ханд, шивлээ өвсний ханд, Lalmin Mо 
2000™ (молибден агуулах идэвхигүйжүүлсэн хөрөнгө 
Saccharomyces cerevisiae), байгалийн гүүнхөхийн 
ханд, фукусын ханд, цайрын цитрат, Lalmin Se 
2000™ (селенометионин хэлбэрийн селен агуулах 
идэвхигүйжүүлсэн хөрөнгө Saccharomyces cerevisiae), 
марганцийн аспарагинат, хромын пиколинат.

500052
ГАРТААМТАЙ БАЛЬЗАМ
ГЭДЭСНИЙ АШИГТ БАКТЕРИЙГ СЭРГЭЭНЭ

Бальзамыг цахиурын ионуудаар баяжуулсан 
(гартаам бол түүний байгалийн бас нэгэн 
хэлбэр юм). Байгалийн гаралтай бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь гэдэсний ажиллагааг хэвийн болгож, 
архаг өтгөн хаталтаас сэргийлнэ (лактулоз 
буюу полисахаридын өндөр агууламжтай, мөн 
сибирийн өвс ургамал болон цахиуртай).

Найрлага: лактулозын сироп (100 мл бальзамд 60 мг-аас багагүй 
лактулоз агуулна), прополис, балжингармын ханд, хулганасүүлийн ханд, 
боролзгоны ханд.

95 мл 18 720 ₮

60 капсул 29 420 ₮
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«СИНХРОВИТАЛ»  
ТАНЫ ХРОНО-
БИОЛОГИЙН 
ХАМГААЛАЛТ

500071
СИНХРОВИТАЛ II
ТАРХИНЫ ЭСИЙН ХРОНОБИОЛОГИЙН  
ХАМГААЛАЛТ

Бат бөх ой тогтоолт болон оюуны 
ажиллагааг дэмжихэд туслалцаа 
үзүүлэх мэдрэлийг хамгаалах 
иж бүрдэл. 

Өглөөний иж бүрдэл: гинкго билобын 
ханд, хүн орхоодойн ханд, готу колын ханд, 
аскорбилпальмитат.
Оройны иж бүрдэл: мүгваа цэцгийн ханд, алтан 
цэгцүүхэйн ханд, аскорбилпальмитат, байгалийн 
гүүн хөхийн ханд.

60 капсул 60 000 ₮

500072 
СИНХРОВИТАЛ III
ЗҮРХНИЙ ХРОНОБИОЛОГИЙН 
ХАМГААЛАЛТ

Зүрх-судасны тогтолцоог хэвийн 
ажиллуулж, холестерины түвшинг 
бууруулна.

Өглөөний иж бүрдэл: овъёосны бета-глюкан 
OatWell® 28, липоеийн хүчил.
Оройны иж бүрдэл: долоогоны навч, цэцгийн 
ханд, Lalmin Se 2000™ (селенометионин хэлбэртэй 
селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч Saccharomyces 
cerevisiae), байгалийн гаралтай ликопин Redivivoтм.  

100 капсул 44 000 ₮
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500050
СИНХРОВИТАЛ VII
ХАРААНЫ ХРОНОБИОЛОГИЙН 
ХАМГААЛАЛТ

Нүдний торлог бүрхүүл болон 
болорыг гэрлийн гэмтлээс 
хамгаалах иж бүрдэл шийдэл. 

Өглөөний иж бүрдэл: алтайн аронийн ханд, 
карелийн нэрсний ханд, гибискусын ханд.
Оройны иж бүрдэл: ацеролын ханд, нохойн 
хошууны ханд, байгалийн гаралтай лютеин, 
байгалийн гаралтай бета-каротин CaroCare®, 
тосон С аминдэм (аскорбилпальмитат), 
байгалийн гаралтай зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул 71 000 ₮

500065
СИНХРОВИТАЛ VI
ҮЕ МӨЧНИЙ ХРОНОБИОЛОГИЙН 
ХАМГААЛАЛТ 

Үений эдийг хамгаалж, хэвийн 
болгох иж бүрдэл.

Өглөөний иж бүрдэл: глюкозамины 
гидрохлорид, цагаан бургасны холтосны ханд, 
хондроитинсульфат.
Оройны иж бүрдэл: глюкозамины 
гидрохлорид, гарпагофитумын үндэсний ханд, 
хондроитинсульфат, нохойн хошууны ханд.

60 капсул 42 000 ₮

500130
СИНХРОВИТАЛ IV
ЭЛЭГНИЙ ХРОНОБИОЛОГИЙН 
ХАМГААЛАЛТ

Элэгийг иж бүрнээр эрүүлжүүлэгч 
байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн. 
Элэгний эсүүдийн бодисын 
солилцоог идэвхижүүлж, 
тэдгээрийг нөхөн төлжүүлнэ.

Өглөөний иж бүрдэл: таурин, арзаахайн 
ханд (80% силимарин), заруулын навчны ханд 
(25% цинарин).
Оройны иж бүрдэл: байгалийн гаралтай 
элэг хамгаалах иж бүрдэл Таурофит™ (таурин, 
алтанцэгцүүхэйн ханд (5% гиперицин), 
байгалийн гүүн хөхийн ханд (5% байкалин).

60 капсул 19 800 ₮

БИЕМАХБОДИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 
БИОЛОГИЙН ХЭМНЭЛ 
БУЮУ НЭГ ЁСНЫ 
ДОТООД ЦАГ ХЯНАН 
ЗОХИЦУУЛДАГ.

БИОХЭМНЭЛ ХЭЗЭЭ 
ХЯМАРДАГ ВЭ?
 • Муу экологи.

 • Аминдэмүүдийн ба бичил 
элементүүдийн дутагдал.

 • Стресс, архаг ядаргаа.

«СИНХРОВИТАЛ» 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 
ЦУВРАЛ — 
БИОХЭМНЭЛТЭЙ УЯН 
ЗОХИЦНО!
«Синхровитал» цувралын 
гол онцлог — биемахбодийн 
биохэмнэлийн ажиллагааг тооцсон 
тэнцвэржүүлсэн найрлага.
 • Бүх бодисууд зөвхөн өөрсдийн 
шатлалд маш өндөр үр ашигтай 
ажилладаг. 

 • Биемахбодийн тогтолцоо тус болгонд 
чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлнэ.

 • Байгалийн биохэмнэлийг дэмжиж, 
хэвийн болгоно.

 • Нөхөн сэргээх үйл явцуудыг 
хурдасгана.
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СОНГОМОЛ ХОЛЬЦУУД НЭГ БАГЦАНД: 

ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ФИТОЦАЙ № 1
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ БА ШИНГЭН ГАДАГШЛУУЛАХ
Найрлага: ногоон цайны навч, халгайн навч, даливсын үндэс, үхрийн 
нүдний навч, алтантовч цэцэг, боролзгоно, хошоонгор.  

ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ФИТОЦАЙ № 2 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН УЯН ЗОХИЦОЛ 
Найрлага: хотой, царгас, эмт нимбэр, батрашийн навч, мүгваа цэцэгний 
навч, алтанцэгцүүхэй, хахуун, хошоонгор. 

ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ФИТОЦАЙ № 3 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ СТРЕСС ЭСЭРГҮҮЦЭГЧ
Найрлага: бамбайн үндэс, хотой, хахуун, алтантовч цэцэг, алтанцэг-
цүүхэй, батрашийн навч, эмт нимбэр.

ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ФИТОЦАЙ № 4 
ХӨНГӨН АМЬСГАЛ
Найрлага: далдуу мод (цэцэгс ба навч), алимны хэлтэрхий, батрашийн 
навч, балжингарма цэцэг, хахуун өвс.

УГТАН АВНА УУ:  
BAIKAL TEA 
COLLECTION!
Манай ургамлын цайнд Сибирь, 
Алтай ба Байгаль нуур орчмын 
нутгийн үнэт зэрлэг ургамлуудын 
бүхий л хүч чадал агуулагдсан. 
Ашигтай нутриентууд нь төрөл 
бүрийн эрхтэн тогтолцоонд 
зөөлөн үйлчилж, тэдгээрийн үйл 
ажиллагааг аажмаар сайжруулна.

BAIKAL TEA COLLECTION — ЭНЭ БОЛ:
 • Дээд зэргийн ашигтай, амттай, сайхан 

үнэртэй ургамлуудыг зөв зохистой 
сонгож, хослуулсан.

 • Экологийн цэвэр бүс нутгаас түүсэн 
өвс ургамлууд.

 • Мэргэжлийн бөгөөд зөөлөн аргаар 
нягт нямбай түүсэн жимс, ургамлууд.

 • 100% байгалийн гаралтай найрлага 
бүхий бүтээгдэхүүн — ургамлын 
түүхий эдээс эхлэн савлагааны эд 
хэсгүүд хүртэл.

 • 65 улс орнуудад олон жилийн турш 
хайрлагдаж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
цувралууд, 12 жилийн хугацаанд 
амжилттай явагдаж байгаа 
борлуулалт.

Уламжлалт ургамлын цуглуулгын 
таатай үнэрээс таашаал аваарай. 
Baikal Tea Collection — энэ бол 
сибирь нутгийн цэвэр байгалиас 
бэлэглэж байгаа хүч чадал билээ!

500536 
ЦУГЛУУЛГА BAIKAL TEA COLLECTION
40 шүүгч уут 1,5 г-аар  13 600 ₮
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ЯГ ОДОО БАЙГАЛЬ НУУРТ 
ТУСЛААРАЙ!

Цайны цуглуулгын савлагаа бүрийн 
худалдан авалтаас тодорхой 
хэмжээний мөнгийг «Чамайг Хүрээлж 
буй Ертөнц» санд хандивлана.
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500581 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ЦАЙ № 1 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ БА ШИНГЭН ГАДАГШЛУУЛАХ

Ногоон цай, гишүүн, боролзгоно болон 
хошоонгор ургамлын цуглуулга. 

Найрлага: ногоон цайны навч, халгайн навч, 
даливсын үндэс, үхрийн нүдний навч, алтантовч 
цэцэг, боролзгоно, хошоонгор. 

30 ш шүүгч-уут 1,5 г-аар  8100 ₮
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BAIKAL TEA COLLECTION 
ЦУВРАЛААС ДУРТАЙ 

ЦАЙГАА СОНГОЖ, СИБИРЬ 
НУТГИЙН ЖИНХЭНЭ 
АМТ, ХҮЧ ЧАДЛЫГ 

МЭДРЭЭРЭЙ!

500582 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ЦАЙ № 2 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН  
УЯН ЗОХИЦОЛ

Хулганасүүл, нимбэр, батраш 
болон хошоонгорын анхилуун 
үнэртэй ханд.

Найрлага: хотой, царгас, эмт нимбэр, 
батрашийн навч, мүгваа цэцэгний навч, 
алтанцэгцүүхэй, хахуун, хошоонгор.

30 ш шүүгч-уут 1,5 г-аар  8200 ₮

500584 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ЦАЙ № 4 
ХӨНГӨН АМЬСГАЛ

Балжингарма, далдуу модны 
цэцэг, хахуун өвс ба алимны 
хэлтэрхийтэй дулаацуулах ханд.

Найрлага: далдуу мод (цэцэгс ба 
навч), алимны хэлтэрхийнүүд, батраш, 
балжингарма цэцэг, хахуун өвс.

30 ш шүүгч-уут 1,5 г-аар  8200 ₮

500583 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ЦАЙ № 3 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ СТРЕСС 
ЭСЭРГҮҮЦЭГЧ

Хотой, батраш, бамбай болон 
хахуун өвсний ханд.

Найрлага: бамбайн үндэс, хотой, 
хахуун, алтантовч цэцэг, алтанцэгцүүхэй, 
батрашийн навч, эмт нимбэр.

30 ш шүүгч-уут 1,5 г-аар  8200 ₮

Барааны гадаад үзэмж каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.

Цайны савлагаа бүрийн өртгөөс  
«Чамайг Хүрээлж буй Ертөнц» 
санд тодорхой хэмжээний 
мөнгөн дүнг шилжүүлнэ.
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500589 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ЦАЙ № 9 
НҮҮРС-УСНЫ ХЯНАЛТ

Даливсийн үндэс, царгас, 
цагаан шошийн хальс, нэрсний 
нахианы цуглуулга.

Найрлага: шошийн хальс, энгийн нэрсний 
нахиа,элеутерококкийн үндэс, царгас өвс, 
хулганасүүл, чага, даливсийн үндэс. 

30 ш шүүгч-уут 1,5 г-аар  180 ₮

500585 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ЦАЙ № 5 
ХООЛНЫ САЙН ШИНГЭЭЛТ

Балжингарма, боролзгоно, 
таван салаа болон бэриш 
өвсний цуглуулга. 

Найрлага: боролзгоно, алтантовч цэцэг, 
нохойн хошуу, таван салааны навч, бэриш.

30 ш шүүгч-уут 1,5 г-аар  180 ₮

500586 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ЦАЙ № 6 
ЭЛЭГНИЙ ХАМГААЛАЛТ

Алтанцэгцүүхэй, батрашийн 
навч, балжингарма цэцэгс, 
эрдэнэшишийн үрийн уутанцар 
агуулсан ургамлын цуглуулга.

Найрлага: эрдэнэшишийн сахал, марал 
цэцэг, алтанцэгцүүхэйн өвс, батрашийн 
навч, алтантовч, нохойн хошууны үр, 
тарнын өвс.

30 ш шүүгч-уут 1,5 г-аар  8200 ₮

500588
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ЦАЙ № 8 
ЗҮРХНИЙ АМАР АМГАЛАН

Үхрийн нүдний навч, долоогоно 
жимс, хотой өвсний ханд.

Найрлага: долоогоно, жавхаа өвс, хотой 
өвс, тарнын өвс, нимбэр, үхрийн нүд.

30 ш шүүгч-уут 1,5 г-аар  8200 ₮

500587 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН ЦАЙ № 7 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Шивлээ, зэдгэлж өвсийг цангис 
ба үхрийн нүдний навчаар 
баяжуулсан ханд.

Найрлага: үхрийн нүдний навч, туулайн 
тагнай, зэдгэлж, нохойн хошуу, цангисийн 
навч, чихэр өвсний үндэс, талын шивлээ өвс.

30 ш шүүгч-уут 1,5 г-аар  8200 ₮

Барааны гадаад үзэмж каталогт тусгагдсанаас ялгаатай байж болно.

Цайны савлагаа бүрийн өртгөөс  
«Чамайг Хүрээлж буй Ертөнц» 
санд тодорхой хэмжээний 
мөнгөн дүнг шилжүүлнэ.
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400268
ЭПАМ-4
ЭЛЭГНИЙ 

Прополис болон 
барагшунаар 
баяжуулсан 
ургамлын хандны 
иж бүрдэл нь 
элэгний хэвийн 
үйл ажиллагааг 
дэмжихэд 
зориулагдсан. 
«Эпам-4» бактерийн 

эсрэг үйлчилгээтэй, харин түүний 
найрлаганд багтах бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь цөс үүсэх ба цөс ялгарах 
үйл явцуудыг хэвийн болгоно.

Найрлага: ус, үүрэгч глицерин, элсний мөнхцэцэг, 
эмийн бамбайн үндэс, ариутгасан этилийн спирт, 
зөгийн үүрний сүүнцэр, прополис, унжгар хусны навч, 
эмийн алтейн үндэс, зоосон цэцгийн үндэс ба үндэслэг 
иш, сиймхий алтанцэгцүүхэй, хос гэрт халгайн навч, 
эрдэнэшишийн үрийн уутанцар, батрашийн навч, 
эмийн багваахай цэцэг, төлөгч өвс, нохойн хошуу, 
барагшун, нөөшлөгч калийн сорбат.

30 мл 8010 ₮

400271 
ЭПАМ-7
ВИРУСЫН ЭСРЭГ

Прополис ба 
барагшунаар 
баяжуулсан энэхүү 
иж бүрдэл нь биеийн 
эсэргүүцлийг 
дээшлүүлэх замаар 
бүх төрлийн халдварт 
өвчин, ялангуяа 
амьсгалын замын 
өвчин үүсгэгч 

вирусийн халдвараас хамгаалах 
үйлдэл үзүүлнэ.

Найрлага: ус, үүрэгч глицерин,эхинаци, долоогоно, 
ариутгасан этилийн спирт, зөгийн үүрний сүүнцэр ба 
прополис, барагшун, ганга, элсний мөнхцэцэг, эгэл 
төлөгч өвс, эгэл хахуун өвс, сиймхий алтан цэгцүүхэй, 
хос гэрт халгайн навч, батрашийн навч, таван салааны 
навч, эгэл хотой, эмийн алтантовч цэцэг, падгар 
бадааны үндэс, эгэл нарсны нахиа, нөөшлөгч калийн 
сорбат, эгэл нарсны шилмүүс, унжгар хусны навч, 
унжгар хусны нахиа.

30 мл 8670 ₮

400270 
ЭПАМ-44
ЗҮРХНИЙ 

Энэхүү иж бүрдэл нь 
зүрх-судасны тогтол-
цооны үйл ажилла-
гааг хэвийн болгох, 
биемахбодийг ерөн-
хийд нь бэхжүүлэ-
хийн зэрэгцээ 
тайвшруулах нөлөө 
үзүүлнэ. Энэхүү 
бүтээгдэхүүнийг 

зүрх-судасны ихэнхи өвчин эмгэ-
гийг үүсгэгч стресст зүрх-судасны 
тогтолцоог тогтвортой байлгах зо-
риулалтаар тусгайлан бүтээсэн. 

Найрлага: ус, глицерин тээгч, чихэр өвсний үндэс, 
зүрхний хотой өвс, эмийн бамбайн үндэс, тэс жимс, 
шар долоогоны жимс, ариутгасан этилийн спирт, 
зөгийн үүрний сүүнцэр, прополис, унжгар хусны 
навч, хоёр гэрт халгайн навч, энгийн төлөгч өвс, 
эмийн яншуйн үр, талын шивлээ өвс, батрашийн навч, 
нөөшлөгч калийн сорбат.

30 мл 8010 ₮

ЭПАМ-ТЕХНОЛОГИУДЫН 
ХАМТАРСАН ХАРИЛЦАН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
Байгалийн гаралтай эмульсид хамгийн шилдэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бид нэгтгэсэн. «ЭПАМ» 
цувралын бүтээгдэхүүнд ургамлын болон зөгийн эмчилгээний зуун жилийн туршлага, 
бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үр дүнгийн баримтат баталгаа ба мэдээж хэрэг 
хэрэглэгчдийн хувирашгүй хайр шингэсэн. 
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400265 
ЭПАМ-11
ХОДООД ГЭДЭСНИЙ 

Ургамлын иж 
бүрдлийг прополи-
соор баяжуулсан. 
Найрлаганд орсон 
биологийн идэвхит 
бодисууд нь гэдэ-
сний бичил орчинг 
хэвийн болгох, гөл-
гөр булчинг сулруу-
лах зөөлөн үйлдэл 

үзүүлдэг тул биемахбодийн 
өөрийгөө цэвэрлэх механизмыг 
дэмжинэ.

Найрлага: ус, глицерин тээгч, ногоон цайны навч, 
этилийн ариутгасан спирт, зөгийн үүрний сүүнцэр, 
бүдүүн навчит бадааны үндэс, хоёр гэрт халгайн навч, 
эрдэнэшишийн үрийн уутанцар, батрашийн навч, 
эмийн багваахай цэцгийн үндэс, таван салааны навч, 
чихэр өвсний үндэс, төлөгч өвс, эмийн хулганасүүлийн 
навч, нөөшлөгч калийн сорбат.

30 мл 8670 ₮

400266 
ЭПАМ-24
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН

Бүтээгдэхүүний 
найрлага нь эмэг-
тэйчүүдийн дааврын 
тэнцвэрийг хангах, 
сарын тэмдэг, цэ-
вэршилттэй уялдан 
үүсдэг таагүй өөр-
члөлтүүдийг арил-
гахад нөлөөлдөг 
ургамлын хандууд, 

прополис, барагшунаас бүрдэнэ. 
Бүтээгдэхүүн нь сарын мөчлөгийн 
цикл хэвийн явагдахыг дэмжинэ. 

Найрлага: ус, глицерин тээгч, чихэр өвсний үндэс, 
шар долоогонын үндэс, өргөст элеутерококкийн үндэс, 
этилийн ариутгасан спирт, зөгийн үүрний сүүнцэр, 
прополис, бүдүүн навчит бадааны үндэс, бүрэлгэнэ 
жимс, хоёр гэрт халгайн навч, эмийн балжингарма 
цэцэг, тарнын өвс, энгийн төлөгч өвс, чага (хусны мөөг), 
нохойн хошууны жимс, нөөшлөгч калийн сорбат. 

30 мл 8670 ₮

400267
ЭПАМ-31
ХОЛБОГЧ ЭДИЙН

Прополис, зөгийн 
үүрний сүүнцэр бо-
лон барагшунаар ба-
яжуулсан иж бүрдэл 
нь холбогч эдийн 
бүтцийг сайжруулах, 
үе мөчний хөдөлгөө-
нийг дэмжих онцгой 
нөлөөтэй. Холбогч эд 
нь ихэнхи эрхтэнүү-

дийн тулгуурыг бүрдүүлж, яс, үе 
мөч, шөрмөс, мөгөөрсийг бүтээдэг 
голлох элемент болдог.

Найрлага: ус, глицерин тээгч, шар долоогоно жимс, 
энгийн анисны навч, чихэр өвсний үндэс, этилийн 
ариутгасан спирт, зөгийн үүрний сүүнцэр, прополис, 
эсгийн даливсийн үндэс, энгийн төлөгч өвс, энгийн анис 
жимс, энгийн бүрэлгэнэ жимс, хоёр гэрт халгайн навч, 
чага (хусны мөөг), унжгар хусны нахиа, талын шивлээ 
өвс, барагшун, нөөшлөгч калийн сорбат.

30 мл 8670 ₮

400274 
ЭПАМ-96
БӨӨРНИЙ

Ургамлын иж бүр-
дэл нь бөөр, шээс 
ялгаруулах замын 
эрхтэн тогтолцоо- 
ны хэвийн үйл 
ажиллагааг дэмжих 
үйлчилгээтэй. Найр-
лаганд нь агуулагдах 
байгалийн гаралтай 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

шээс хөөх зөөлөн үйлчилгээтэй ба 
үрэвсэл намдаах үр дүн үзүүлнэ. 

Найрлага: ус, глицерин тээгч, элсний мөнхцэцэг, зүрхний 
хотой өвс, өргөст элеутерококкийн үндэс, этилийн 
ариутгасан спирт, зөгийн үүрний сүүнцэр, прополис, 
бүдүүн навчит бадааны үндэс, энгийн хахуун өвс, 
алтанцэгцүүхэйн өвс, хоёр гэрт халгайн навч, арц, таван 
салаа, эмийн алтантовч цэцэг, энгийн гоньд, төлөгч өвс, 
ганга өвс, унжгар хусны навч ба нахиа, нөөшлөгч калийн 
сорбат, барагшун.

30 мл 8670 ₮

 400273
ЭПАМ-900
АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН

Прополисоор бая-
жуулсан ургамлын 
хандны иж бүрдэл 
нь ханиад, томуу-
гаар өвчилсөн үед 
биемахбодийн 
нөхөн сэргэх үйл 
явцуудыг дэмжиж, 
хурдасгана. 

Найрлага: ус, глицерин тээгч, алтангагнуурын үндэс, 
энгийн цангис жимс, энгийн элхаршийн навч, этилийн 
ариутгасан  спирт, зөгийн үүрний сүүнцэр, прополис, 
эмийн жамбаганын үндэс, унжгар хусны навч, энгийн 
анисны навч, өндөр зоосон цэцгийн үндэс, энгийн 
хахуун өвс, зүрхэн хэлбэрт далдуу модны цэцэг, эмийн 
балжингарма цэцэг, эмийн хулганасүүл, таван салааны 
навч, батрашийн навч, энгийн нарс модны нахиа ба 
шилмүүс, нөөшлөгч калийн сорбат.

30 мл 8670 ₮

400264 
ЭПАМ-1000
МЭДРЭЛИЙН

Иж бүрдэл нь бие-
махбодийг стресс 
ба ядаргаатай 
тэмцэхэд туслана;  
ажиллах чадварыг 
дээшлүүлэн, ной-
рыг хэвийн болгож, 
сэтгэл мэдрэлийн 
ачаалалтай үед бие-
махбодийг сэргээхэд 

нөлөөлнө.

Найрлага: ус, глицерин тээгч, эмийн бамбайн үндэс, 
алтангагнурын үндэс, өргөст  элеутерококкийн үндэс, 
элсний хотой өвс, этилийн ариутгасан спирт, зөгийн 
үүрний сүүнцэр, прополис, эмийн балжингарма цэцэг, 
талын шивлээ өвс, батрашийн навч, эмийн хумсан 
цэцэг, энгийн анисны навч, унжгар хусны нахиа, 
нөөшлөгч калийн сорбат.

30 мл 8670 ₮
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106863
ХОЛИГЧ ЛОНХ 
SIBERIAN WELLNESS
500 мл  27 570 ₮

ТОП ТОП 
амт!амт!

ХЭНД ТОХИРОХ ВЭ?
 • Жин хаях анхны алхамаа 

хийж байгаа хүмүүст.
 • Биеийн галбираа хадгалах 

гэж эрмэлздэг хүмүүст.
 • Идэвхитэй амьдардаг, хоол 

бэлдэхэд их цаг гаргаж 
чаддаггүй хүмүүст. 

 • Эрүүл амьдралын хэв  
маягийг баримтладаг  
хүмүүст.

500564
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
НАРГИЛ МОДНЫ ЖИМСНИЙ ЖИГНЭМЭГ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, таван салааны үрийн 
хальс, наргил модны самрын зордос, L-карнитины 
тартрат, байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагчид («Наргил модны самар», «Шоколадны 
жигнэмэг»), маш нарийн ширхэглэсэн гамма-
линолений хүчил бораго Life's GLA®, овъёсны 
бета-глюканууд  SweOat®, загасны тосны маш 
нарийн ширхэглэсэн омега-3 полиханаагүй 
тосны хүчлүүд MEG-3®, момордикийн (хахуун 
гуаны) ханд, ацеролын ханд, стевийн навчны 
стевиолгликозидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

7 тун 25 г-аар 28 800 ₮

Зөв коктейль – байгалийн гаралтай  
хоол орлуулагч коктейль Yoo Go! Тэрээр 
тэнцвэржүүлсэн найрлагатай тул өдөрт нэг 
юмуу хоёр удаагийн хооллолтыг амархан 
орлуулж, биемахбодийг амин чухал 
нутриентуудаар хангадаг, цадах мэдрэмжийг 
урт хугацаанд хадгалахад тусладаг.

87   
ккал ! !17 г  

уураг
3 г  
н   рс-ус
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500565
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
ФУНДУК, НОГООН САГАДАЙ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, таван салааны үрийн 
хальс, ногоон сагагийн ургуулж хатаасан үр, 
L-карнитины тартрат, байгалийн гаралтай хүнсний 
үнэр оруулагч «Ойн самар», маш нарийн ширхэ-
глэсэн гамма-линолений хүчил  бораго Life's GLA®, 
овъёосны бета-глюканууд SweOat®, маш нарийн 
ширхэглэсэн омега-3 поли ханаагүй загасны тосны 
хүчлүүд MEG-3®,  момордикийн ханд (хахуун амтат 
гуа), ацеролын ханд, хүнсний давс,  стевийн навчны 
стевиолгликозидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

7 тун 25 г-аар 28 800 ₮

500519
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
АЛИМ БА ШАНЦАЙ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, таван салааны үрийн 
хальс, байгалийн гаралтай алимны хуурай 
концентрат, L-карнитины тартрат, нунтагласан 
халуун шанцай, маш нарийн ширхэглэсэн 
гамма-линолений хүчил бораго Life's GLA®, 
овъёсны бета-глюканууд  SweOat®, момордикийн 
(хахуун гуаны) ханд, загасны тосны маш нарийн 
ширхэглэсэн омега-3 полиханаагүй тосны 
хүчлүүд MEG-3®, ацеролын ханд, алимны хүчил 
(хүчиллэгийн зохицуулагч), байгалийн гаралтай 
хүнсний үнэр оруулагч «Алим», стевийн навчны 
стевиолгликозидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

7 тун 25 г-аар 28 800 ₮

500531
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
ВАНИЛИЙН ЛУКУМА

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, лукума жимсний 
нунтаг, таван салааны үрийн хальс, байгалийн 
гаралтай хүнсний үнэр оруулагч «Ваниль», 
L-карнитины тартрат, маш нарийн ширхэглэсэн 
гамма-линолений хүчил бораго Life's GLA®, 
овъёсны бета-глюканууд  SweOat®, загасны тосны 
маш нарийн ширхэглэсэн омега-3 полиханаагүй 
тосны хүчлүүд MEG-3®, момордикийн (хахуун 
гуаны) ханд, ацеролын ханд, стевийн навчны 
стевиолгликозидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

7 тун 25 г-аар 28 800 ₮

500541
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
КАКАО БА ЦАГААН ГАА

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) 
концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, таван 
салааны үрийн хальс, нунтаг какао, цагаан 
гааны нунтаг, L-карнитины тартрат, маш нарийн 
ширхэглэсэн гамма-линолений хүчил бораго 
Life's GLA®, овъёсны бета-глюканууд  SweOat®, 
загасны тосны маш нарийн ширхэглэсэн омега-3 
полиханаагүй тосны хүчлүүд MEG-3®, ацеролын 
ханд, стевийн навчны стевиолгликозидууд 
Sigma-D™ (амт оруулагч).

7 тун 25 г-аар 28 800 ₮

500532
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
БЯСЛАГ БА МӨӨГ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, таван салааны үрийн 
хальс, чиа үрийн гурил, хүнсний давс, L-карнитины 
тартрат, байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагчид («Пармезан бяслаг», «Мөөг»,  «Чеддер 
бяслаг»), маш нарийн ширхэглэсэн гамма-
линолений хүчил бораго Life's GLA®, овъёсны бета-
глюканууд  SweOat®, загасны тосны маш нарийн 
ширхэглэсэн омега-3 полиханаагүй тосны хүчлүүд 
MEG-3®, нунтагласан мөөг, момордикийн (хахуун 
гуаны) ханд, ацеролын ханд.

7 тун 25 г-аар 28 800 ₮

500635
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ 
БӨӨРӨЛЗГӨНӨ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, хатаасан нэрс, 
гүзээлзгэнэ, бөөрөлзгөнө, заяахай жимсний 
нунтаг (жимсний холимог), таван салааны үрийн 
хальс, L-карнитины тартрат, байгалийн гаралтай 
хүнсний үнэр оруулагч «Бөөрөлзгөний хандтай», 
овъёосны бета-глюканууд SweOat®, загасны тосны 
маш нарийн ширхэглэсэн омега-3 поли ханаагүй 
тосны хүчлүүд MEG-3®, момордикийн (хахуун 
амтат гуаны) ханд, ацеролын ханд, алимны хүчил 
(хүчиллэгийн зохицуулагч), стевийн навчны 
стевиолгликозидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

7 тун 25 г-аар 31 200 ₮
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Healthy drinksHealthy drinks
Гоо сайхан, эр    л мэндэд 
зориулсан жимсний коктейлууд

Yoo Go Weight Control танд  
тoгс тохирно, хэрэв та:
– хоолны хэмжээгээ багасгах гэж эрмэлздэг бол
– хоолны цэсний илчлэгийг бууруулж байгаа бол
– амттанаас амархан салахыг хүсч байвал
– турах үйл явцыг эхлүүлж байвал

500543
WEIGHT CONTROL |  
ЖИНГИЙН ХЯНАЛТ
УНДАА «АЛИМ-НИМБЭГ»

Найрлага: идэвхижүүлсэн эслэгийн иж 
бүрдэл Active Fiber (алимны пектин, хүнсний 
ширхэнцэр жүржтэний, гуарын давирхай, 
таван салааны үрийн хальс), хүнсний хуурай 
байгалийн гаралтай алимны концентрат 
(алимны өтгөрүүлсэн шүүс, мальтодекстрин), 
изомальтоолигосахарид (амт оруулагч), 
алимны хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), 
нимбэгний хуурай шүүс, байгалийн гаралтай 
хүнсний үнэр оруулагч «Алим», стевийн навчны 
стевиолгликозидууд  Sigma-D™ (амт оруулагч).

14 тун 5 г-аар  19 200 ₮

500713
WEIGHT CONTROL |  
ЖИНГИЙН ХЯНАЛТ
УНДАА «БӨӨРӨЛЗГӨНӨ-АНАР»

Найрлага: идэвхижүүлсэн эслэгийн иж 
бүрдэл Active Fiber (хүнсний жүржтэний 
ширхэнцэүүд, алимны пектин (иж 
бүрдэл үүсгэгч), таван салааны үрийн 
хальс, гуарын давирхай  (өтгөрүүлэгч), 
изомальтоолигосахарид (амт оруулагч), 
жимсний нунтаг  «Анар» (анарын шүүс, 
мальтодекстрин), жимсний нунтаг 
«Бөөрөлзгөнө» (глюкозын сироп, бөөрөлзгөнө, 
манжингийн өтгөрүүлсэн шүүс), алимны 
хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), байгалийн 
гаралтай хүнсний үнэр оруулагчид.

14 тун 5 г-аар  19 200 ₮
х нсний 
  ширхэнцэр

3,5 г3,5 г
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500590
TURBO TEA 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ЦАЙ

Ургамлын зөөлөн цай нь таныг 
идэвхитэй байлгаж, дуртай 
зүйлдээ цагаа зарцуулахад 
тань тусгайлан зориулагдан 
бүтээгдсэн билээ! Ногоон цай 
биеийг хөнгөлж, цагаан гаа 
болон боролзгоно бодисын 
солилцоог хэвийн болгоно.
30 шүүгч уут 8300 ₮

НОГООН ЦАЙ ЦАГААН ГААБОРОЛЗГОНО

500512
PURE HEART | ЦЭВЭР ЗҮРХ
УНДАА «ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ»

Овъёосны SweOat® био 
идэвхитэй бета-глюкан агуулсан 
байгалийн гаралтай ундаа: эслэг 
болон хүнсний ширхэнцэрүүдийн 
амттай эх үүсвэр. Холестериний 
түвшин буурна, гэдэсний 
үйл ажиллагааг зохицуулна, 
цусан дахь глюкозын хэмжээг 
хянана - энэ бүх үр дүнгүүдийг 
EFSA болон FDA шинжээч 
байгууллагууд баталлаа.

Найрлага: овъёосны SweOat® бета-глюканууд, 
изомальтоолигосахарид (амт оруулагч), 
гүзээлзгэний хуурай нунтаг, алимны хүчил 
(хүчиллэгийн зохицуулагч), гуарын давирхай 
(өтгөрүүлэгч), байгалийн гаралтай хүнсний 
үнэр оруулагч «Гүзээлзгэнэ», стевийн навчны 
Sigma-D™ стевиолгликозидууд (амт оруулагч).

14 тун 5 г-аар 31 200 ₮

500513
YOUNG & BEAUTY |  
ГОО САЙХАН БА ЗАЛУУ НАС
УНДАА «ОЙН ЖИМС»

Байгалийн гаралтай ундаа нь гоо 
сайхан, залуу насыг хадгалахад 
туслана. Байгалийн гаралтай 
С аминдэм, гидролизжүүлсэн 
коллаген болон гиалуроны хүчлийн 
иж бүрдэл нь арьсыг уян хатан, 
торгомсогоор хадгалж, ус-тосны 
тэнцвэрийг хэвийн болгоно, 
түүнийг эрүүлээр гэрэлтүүлнэ.

Найрлага: гидролизжүүлсэн коллаген Peptan®, 
нэрс, бөөрөлзгөнө, гүзээлзгэнэ, хар заяахайн хата-
асан нунтаг (жимсний холимог), алимны хүчил (хү-
чиллэгийн зохицуулагч), аскорбины хүчил, байга-
лийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч «Ойн жимс», 
стевийн навчны Sigma-D™ стевиолгликозидууд (амт 
оруулагч), натрийн гиалуронат ExceptionHyal® Full, 
антоциан (байгалийн гаралтай будагч бодис).

5 тун 10 г-аар 21 700 ₮
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500646
КОЗИНАК ШАХМАЛ
ХУЛУУ-МАНГО

ХУЛУУ + ЛУУВАН + ГАЗРЫН 
САМАР + МАНГО + ФИСТАШК

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт 
оруулагч), хатаасан хулуу, хатаасан лууван, 
газрын самрын чөмөг, цагаан будааны 
нунтагийн бүрхүүлтэй хатаасан манго, хулууны 
үрийн чөмөг, цардуулт карамельтай хар 
бурам, фисташка самрын чөмөг, калийн сорбат 
(нөөшлөгч).

35 г 4600 ₮

500568
BANANA MAMA BAR
ИНТООР-ГАДИЛ

Наран шарлагын газар биеэ 
шарж таашаал аваад зогсохгүй 
мөн нарыг идэж болно! Гадил 
ба интоортой Yoo Go шахмалыг 
амсаад үзээрэй: маш сайхан тод 
амттай, уургийг дээд зэргээр 
агуулна, тэгээд хамгийн гол нь 
нарлаг амттан — D2 аминдэмтэй. 
Кальцийг маш хурдан шингээж, 
дархлаагаа бэхжүүлэн өлсөх 
тухай мартаарай!

Найрлага: хөх тариа, жүржийн өтгөрүүлсэн 
шүүс, нэрмэлжүүлсэн глицерин (чийг тогтоох 
бодис), байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагч «Гадил», хүнсний давс, калийн 
сорбат (нөөшлөгч), шар буурцагны лецитин 
(эмульсжүүлэгч), хөрөнгийн автолизат 
Lalmin® Vita D.

50 г 4600 ₮

Дотор нь юу 
байгаа вэ?*
<   2,5 г хурдан нүүрс-ус
>   9 г ногоо, жимс болон самраас 

гаргасан нийлмэл нүүрс-ус
>   5,5 г хүнсний ширхэнцэр
<   35 нэгж — гликемийн индекс
>   6,5 г моно- ба  поли ханаагүй 

тосны хүчлүүд
* Козинак шахмалын жишээн дээр гарсан 
мэдээлэл (хулуу-манго).
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500567
BEAUTY-ШАХМАЛ 
ВАНИЛИЙН ЛУКУМА

Перугийн ванилийн лукумын 
амттай уураг болон бьити 
аминхүчлүүдийн зөв эх үүсвэр. 
Нүүрний арьсны залуу нас болон 
гоо сайханг дэмжиж, эрч хүчээр 
цэнэглэнэ!

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт 
оруулагч), чихэрлэг бүрхээс,  ийлдсийн 
уургийн концентрат Fonterra™, сүүний 
уургийн (казеины) концентрат PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, наргил модны самрын тос, 
лукума жимсний нунтаг, жүржтэний хүнсний 
ширхэнцэрүүд HERBACEL AQ Plus, чацарганы 
ханд, нэрмэлжүүлсэн глицерин (чийг барих 
бодис), ванилийн ханд, хүнсний давс, калийн 
сорбат (нөөшлөгч), шар буурцагны лецитин 
(эмульсжүүлэгч), улаан буудайн үрийн ханд 
Ceramosides™ (глютен агуулна).

50 г 4900 ₮

500566
CALCIUM-ШАХМАЛ 
НАРГИЛ МОДНЫ САМАР

Зөв хооллолт: хурдан, ашигтай, 
амттай! Уураг таныг эрч 
хүчээр цэнэглэж, кальци ясыг 
бэхжүүлж, харин наргил модны 
самрын үртэс энгийн амттанг 
мартуулна.

Найрлага: изомальтоолигосахарид 
(амт оруулагч), чихэрлэг бүрхээс,  уургий 
ийлдсийн концентрат Fonterra™, сүүний 
уургийн (казеины) концентрат PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, наргил модны самрын тос, 
наргил модны самрын үртэс, ус,  далайн 
эрдэсжүүлсэн замаг Aquamin F (органик 
кальци), нэрмэлжүүлсэн глицерин (чийг 
тогтоох бүрэлдэхүүн хэсэг), алимны хүчил  
(хүчиллэгийн зохицуулагч), байгалийн 
гаралтай хүнсний үнэр оруулагч «Наргил 
модны самар», хүнсний давс, калийн сорбат 
(нөөшлөгч), шар буурцагны лецитин (эмульс).

50 г 4500 ₮

500490
DETOX-ШАХМАЛ 
МАНГО

Нарлаг халуун бүсийн ойн 
эрч хүчээр цэнэглэгдэж, өлсөх 
мэдрэмжээ, хорт бодисуудыг 
исэлдэлтийн эсрэг шахмалаар  
дараарай!

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт 
оруулагч), ийлдсийн уургийн концентрат 
80% SureProtein Essential 392, сүүний уургийн 
(казеины) концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
чихэрлэг бүрхүүл, наргил модны самрын 
тос, хатаасан манго жимсний хэлтэрхийнүүд, 
алимны өтгөрүүлсэн шүүс, нэрмэлжүүлсэн 
глицерин (чийг барих бүрэлдэхүүн хэсэг), 
нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), 
байгалийн гаралтай үнэр оруулагч «Манго», 
хүнсний давс, калийн сорбат (нөөшлөгч), шар 
буурцагны лецитин (эмульс), астаксантин.

50 г 4200 ₮

500504
BEAUTY-ШАХМАЛ
ОЙН ЖИМС

Өлсөх мэдрэмжээ ойн жимс 
түүхээр явуулаад, харин өөрөө 
гоо сайхан болон залуу насыг 
тэтгэх байгалийн гаралтай 
коллагентэй маш сайхан амттай 
шахмалыг хүртэж таашаагаарай!

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт 
оруулагч), ийлдсийн уургийн концентрат 80% 
SureProtein Essential 392, сүүний уургийн (казеи-
ны) концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, чихэр-
лэг бүрхүүл, наргил модны самрын тос, хатаасан 
чацаргана болон цангис жимс, гидролизжүүлсэн 
коллаген Peptan®, өтгөрүүлсэн бөөрөлзгөний 
шүүс, нэрмэлжүүлсэн глицерин (чийг барих 
бүрэлдэхүүн хэсэг), нимбэгний хүчил (хүчиллэ-
гийн зохицуулагч), хүнсний давс, калийн сорбат 
(нөөшлөгч), шар буурцагны лецитин (эмульс), 
антоциан (байгалийн гаралтай будагч бодис).

50 г 4900 ₮
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Сэтгэл амар байж

Yoo Go идээрэй!Yoo Go идээрэй!

байгалийн 

С аминдэм

гаралтай 
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500515
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР
БӨӨРӨЛЗГӨНӨ БА НОХОЙН ХОШУУ

Байгалийн гаралтай 
бөөрөлзгөний шүүс болон нохойн 
хошууны хандтай амттан нь өдөр 
тутам С аминдэмийн зохистой эх 
үүсвэр юм!

Найрлага: фруктоз, ус, желатин, цардуулт 
хар бурам, бөөрөлзгөний өтгөрүүлсэн шүүс, 
нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), 
нохойн хошууны жимсний ханд, байгалийн 
гаралтай үнэр оруулагч «Бөөрөлзгөнө», 
бүрхүүл бодис  Эмульсифайн 1000 (шеллак, 
ургамлын тос),  бүрхүүл Capol® (карнаубийн 
лав, ургамлын тос), хүнсний нэмэлтүүд: 
натрийн бензоат, калийн сорбат, антоциан 
(байгалийн гаралтай будагч бодис).

90 г 5500 ₮

500514
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР
ЧАЦАРГАНА БА ХАЛУУН ШАНЦАЙ

Шинэ барьсан талхны үнэртэй 
байгалийн гаралтай цэлцэгнүүр: 
энэ намрын гайхалтай төгс 
амттан! Чацарганы жинхэнэ 
шүүс, халуун шанцай ба 
коллаген нь амттай, ердийн бус, 
гоёмсог хүмүүст зориулагдсан!  

Найрлага: фруктоз, ус, желатин, цардуулт 
хар бурам,  чацарганы өтгөрүүлсэн шүүс,  
гидролизжүүлсэн коллаген Peptan®, 
нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), 
нунтагласан халуун шанцай, бета-каротин 
(байгалийн гаралтай будагч бодис), бүрхүүл 
Эмульсифайн 1000 (шеллак, ургамлын тос), 
бүрхүүл Capol® (карнаубийн лав, ургамлын 
тос), хүнсний нэмэлтүүд: натрийн бензоат, 
калийн сорбат.

90 г 5500 ₮

500426
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР
КАЛЬЦИ БА D3 АМИНДЭМ

Байгалийн гаралтай ашигтай 
амттан! Өдөрт дөрвөн ширхэг 
цэлцэгнүүрийг идэхэд кальцийн 
хоногийн хэрэгцээний 37%-ийг авч 
ванилийн таатай амтыг мэдрэнэ! 
Санамж: кальци нь яс болон 
хумсыг бат бөх байхыг хариуцдаг, 
мөн үсийг гоёмсог болгож, 
бэхжүүлдэг. Тэгээд мэдээж хэрэг 
кальцийг сайн шингээхийн тулд 
бид D3 аминдэмийг нэмлээ!

Найрлага: фруктоз, ус, желатин, алимны 
өтгөрүүлсэн шүүс, цардуулт хар бурам, 
трикальцийн фосфат, нимбэгний хүчил 
(хүчиллэгийн зохицуулагч), ванилийн ханд, 
бүрхээс, хүнсний нэмэлтүүд: натрийн бензоат, 
калийн сорбат, аминдэм D3.

90 г 5500 ₮

500427
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР
НЭРС

Нэрсний ашиг болон амт нь 
Yoo Go хөнгөн амттанд нэгджээ! 
Өдөрт ердөө дөрвөн ширхэг 
цэлцэгнүүрийг идэхэд л та нүдний 
харааг хамгаалах антоцианууд, 
байгалийн гаралтай исэлдэлтийн 
эсрэг бодисуудын хоногийн 
хэрэгцээний 18%-ийг авна! 

Найрлага: фруктоз, ус, желатин, цардуулт хар 
бурам, нэрс, алим болон интоорын өтгөрүүлсэн 
шүүс, нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн 
зохицуулагч), байгалийн гаралтай үнэр 
оруулагч «Нэрс», нэрсний ханд, бүрхээс, хүнсний 
нэмэлтүүд: натрийн бензоат, калийн сорбат.

90 г 5500 ₮

АШГИЙГ АМТЛААД 
ҮЗЭЭРЭЙ!

кальци

антоцианууд

Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүн. 2020   |   63



ЧАНАРТАЙ ҮР ДҮНД ЗОРИУЛСАН 
ЗӨВ ЭНЕРГИ
Төрөл бүрийн протеин ба аминхүчлүүдийн төгс хослол нь биемахбодийг 
удаан хугацаанд уургаар дээд зэргээр хангаж, өлсөхөөс сэргийлж, дасгал 
хийхэд анхаарлыг төвлөрүүлнэ.  

500270
ОЛОН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ ДЭЭД 
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ПРОТЕИН
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ КАКАО

Олон төрлийн ийлдсийн уур-
гууд, казеин, пептидүүд болон 
аминхүчлүүдийн төгс хослол нь 
хурдан шингэх аминхүчлүүд, 
пептидүүд ба гидролизжүүлсэн 
ийлдсийн уургийн ачаар бул-
чингийн жинг хурдан нэмж, мөн 
үүний зэрэгцээ өндөр чанартай 
мицеллярын казеины тусла-
мжтайгаар ачаалал өгөх хооронд 
уургийн тэнцвэрийг зохистой 
хэмжээнд барьдаг.  

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) 
концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
байгалийн гаралтай какао нунтаг, ийлдсийн 
уургийн гидролизат PRODIET HIDROLISATE S25, 
аминхүчлүүдийн иж бүрдэл BCAA 
AMINOBLAST® BY GLANBIA, ийлдсийн уургийн 
изолят PRODIET 90S, стевийн навчны ханд 
SWETA® (амт оруулагч).

500 г  42 900 ₮
Бүтээгдэхүүн онцгойд томъёотой тул олон иж 
бүрдэлтэй протеинийг биеийн ачаалал авах ба шөнө 
нойрсох хүртэлхи хугацаанд уухад илүү зохимжтой. 

ОЛОН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ ПРОТЕИН ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
10 мин. 90 мин. 360 мин.

Уугаад арван минут 
болсны дараа 
аминхүчлүүд (BCAA) 
ба гидролизжүүлсэн 
пептидүүд шимэгдэж, 
эрчимтэй дасгал 
хийсний дараа булчинг 
нөхөн сэргээх, өсгөх 
үйл явцуудыг хурдан 
эхлүүлдэг. 

Сүүний ийлдсийн 
изолятаас бүрдэх 
аминхүчлүүдээр 
ханах хоёр дахь үе 
шат 90 минут хүртэл 
үргэлжлэнэ.

Казеин өөрийн тэжээх 
үүргээ зургаан цагийн 
турш гүйцэтгэнэ.

REST
TIME

ТӨГС БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ 
Өнөө үед хүмүүс 
бүтээгдэхүүний 
найрлаганд, дан 
ялангуяа үндсэн хоол 
хүнсэндээ, хэрэглэж 
буй бүтээгдэхүүндээ 
их анхаардаг болсон. 
Siberian Super Natural 
Sport ийлдсийн 
протеины найрлаганд 
Е кодтой ганц ч 
бүрэлдэхүүн хэсэг, 
химийн гаралтай 
хүнсний бус иж бүрдэл 
ороогүй!

ДЭЭД ЗЭРГИЙН 
ХҮНСНИЙ  АШИГТАЙ
Тухайн 
бүтээгдэхүүнүүдэд 
чихэр, дал модны тос 
болон бусад дурын 
гадны гаралтай өөх 
тос, шар буурцаг ба 
шошны чанар багатай 
уургууд, хүнсний 
хиймэл ширхэнцэрүүд 
огт агуулагдаагүй.

«ҮНЭ – ЧАНАР» ХАМГИЙН 
ШИЛДЭГ ХАРЬЦАА 
Өндөр чанарын амин-
хүчлүүд болон уураг 
санал болгохдоо (дэл-
хийд алдартай үйлдвэр-
лэгчид болох  Ingredia 
(Франц) ба Optimum 
Nutrition маркийг 
эзэмшдэг Glanbia (Гер-
ман) зэрэг компаниуд 
баталгаа гаргадаг) бид 
өөрийн үйлдвэрлэл, 
хамтын ажиллагааны 
урт удаан түүх ба асар 
их хэмжээний захи-
алгын ачаар хамгийн 
боломжийн үнийг санал 
болгодог.
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500485
ОЛОН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ ДЭЭД 
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ПРОТЕИН
БӨӨРӨЛЗГӨНӨ БА ШОКОЛАД

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концен-
трат  PROMILK KAPPA OPTIMUM, байгалийн гарал-
тай нунтаг какао, ийлдсийн уургийн гидролизат 
PRODIET HYDROLYSATE S25, аминхүчлүүдийн иж 
бүрдэл BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, ийлдсийн 
уургийн изолят  PRODIET 90S, байгалийн гаралтай 
хүнсний үнэр оруулагчид «Бөөрөлзгөнө» болон 
«Шоколад», стевийн навчны стевиолгликозидууд 
SIGMA-D™ (амт оруулагч).

15 тун 25 г-аар 64 200 ₮

500486
ОЛОН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ ДЭЭД 
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ПРОТЕИН
ИНТООР БА ШОКОЛАД

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концен-
трат  PROMILK KAPPA OPTIMUM, байгалийн гарал-
тай нунтаг какао, ийлдсийн уургийн гидролизат 
PRODIET HYDROLYSATE S25, аминхүчлүүдийн иж 
бүрдэл BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, ий-
лдсийн уургийн изолят  PRODIET 90S, байгалийн 
гаралтай хүнсний үнэр оруулагчид «Бөөрөлз-
гөнө» болон «Шоколад», стевийн навчны стеви-
олгликозидууд SIGMA-D™ (амт оруулагч).

15 тун 25 г-аар 64 200 ₮

500466/500270
ОЛОН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ ДЭЭД 
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ПРОТЕИН
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ КАКАО

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) кон-
центрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, байгалийн 
гаралтай какао нунтаг, ийлдсийн уургийн 
гидролизат PRODIET HIDROLISATE S25, амин-
хүчлүүдийн иж бүрдэл BCAA AMINOBLAST® BY 
GLANBIA, ийлдсийн уургийн изолят PRODIET 90S, 
стевийн навчны ханд SWETA® (амт оруулагч).

15 тун 30 г-аар 42 400 ₮

500463
ОЛОН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ ДЭЭД 
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ПРОТЕИН
АЛИМ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концен-
трат PROMILK KAPPA OPTIMUM, ийлдсийн уургийн 
гидролизат PRODIET HIDROLISATE S25, амин-
хүчлүүдийн иж бүрдэл BCAA AMINOBLAST® BY 
GLANBIA, ийлдсийн уургийн изолят PRODIET 90S, 
алимны нунтаг (алимны хуурай шүүс), байгалийн 
гаралтай үнэр оруулагч «Алим», стевийн навчны 
стевиолгликозидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

25 г 3540 ₮

500502
ОЛОН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ ДЭЭД 
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ПРОТЕИН
ГАДИЛ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концен-
трат PROMILK KAPPA OPTIMUM, ийлдсийн уургийн 
гидролизат PRODIET HIDROLISATE S25, амин-
хүчлүүдийн иж бүрдэл BCAA AMINOBLAST® BY 
GLANBIA, ийлдсийн уургийн изолят PRODIET 90S, 
гадилын нунтаг, байгалийн гаралтай үнэр 
оруулагч «Гадил», стевийн навчны стевиолглико-
зидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

15 тун 25 г-аар 55 900 ₮

500464
ОЛОН ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ ДЭЭД 
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ПРОТЕИН
ВАНИЛЬ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) кон-
центрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, ийлдсийн 
уургийн гидролизат PRODIET HIDROLISATE 
S25, аминхүчлүүдийн иж бүрдэл BCAA 
AMINOBLAST® BY GLANBIA, ийлдсийн уургийн 
изолят PRODIET 90S, байгалийн гаралтай үнэр 
оруулагч «Ваниль», стевийн навчны стевиолг-
ликозидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

25 г 3540 ₮
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Таны цэсэн дэх шинэ амт: уургийн 
өндөр агууламжтай байгалийн 
гаралтай тэнцвэржүүлсэн шөл. 
Нарийн мэдрэмжтэй хүмүүст, 
тамирчдад, мөн чихэрлэг амттай 
коктейлээс залхсан хүмүүст 
жинхэнэ ногоо эсвэл жижиглэсэн 
бяслагийг зориулав.

Зохистой хэмжээний уургаар 
(изолят болон казеин) 
биемахбодийг хангаж биеийн 
ачаалалын үед булчинг дэмжинэ.

ШИЛДГҮҮДЭД 
ЗОРИУЛСАН 
НЭГДҮГЭЭР ХООЛ
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БИД БҮХ ИЛҮҮ ЗҮЙЛСИЙГ ХАСЛАА:
• уламжлалт нөөшлөгчид
• хиймэл үнэр оруулагчид болон 

будагч бодисууд
• нийлэгшүүлсэн хүнсний 

ширхэнцэрүүд
• хэрэгцээгүй нунтагууд болон 

цардуул

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ БА 
АШИГТАЙГ НЭМЛЭЭ:
• улаан буудайн үр хөврөлийн гурил 

VIOGERM® — уургийн нэмэлт эх үүсвэр
• эсгэгч ханд — шөлний зөөлөн амтыг 

тодруулах байгалийн гаралтай нэмэлт
• аскорбины хүчил — байгалийн гаралтай 

исэлдэлтийн эсрэг бодис

500454
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ПРОТЕИНЫ ШӨЛ
УЛААН ЛООЛЬ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) 
концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, улаан 
буудайн үр хөврөлийн гурил VIOGERM®, 
ногооны нунтаг  (улаан лооль), хүнсний 
давс, ийлдсийн уургийн изолят PRODIET 
90S, байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагч (улаан лооль, хар чинжүүний 
олеорезин), арцны ногоон модны 
давирхай (өтгөрүүлэгч), нимбэгний 
хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), улаан 
чинжүүний ханд (байгалийн гаралтай өнгө 
оруулагч), эсгэгчийн ханд, хуурай ногооны 
дүүргэгч (хүрэн манжин), аскорбины хүчил.

15 тун 25 г-аар 53 100 ₮

500457
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ПРОТЕИНЫ ШӨЛ
ХУЛУУ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) 
концентрат  PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
ийлдсийн уургийн изолят PRODIET 90S, 
хүнсний давс, ногооны нунтаг (улаан 
лооль), хуурай ногооны дүүргэгч (хулуу), 
байгалийн гаралтай үнэр оруулагч, 
улаан чинжүүний ханд (байгалийн 
гаралтай өнгө оруулагч), эсгэгчийн ханд, 
аскорбины хүчил. 

15 тун 25 г-аар 53 100 ₮

500458
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ПРОТЕИНЫ ШӨЛ
ПАРМЕЗАН

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) 
концентрат  PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
улаан буудайн үр хөврөлийн гурил 
VIOGERM®, хүнсний давс, ийлдсийн 
уургийн изолят PRODIET 90S, байгалийн 
гаралтай үнэр оруулагчид (бяслагны 
нунтаг, жижиглэсэн хуурай ногоо), арцны 
модны давирхай (өтгөрүүлэгч), аскорбины 
хүчил, эсгэгчийн ханд, нимбэгний хүчил 
(хүчиллэгийн зохицуулагч).

25 г 3540 ₮

Бүтээгдэхүүний гадаад үзэмж борлуулалтанд байгаа бүтээгдэхүүнээс ялгаатай байж болно.
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ДЭЭД ЗЭРГИЙН ТЭСВЭРЛЭХ   
ЧАДВАРТ ЗОРИУЛСАН ЦЭВЭР ЭРЧ ХҮЧ!

Хоёр үет протеины 
коктейль (изолят, казеин, 
L-карнитин) нь хоолны 
цэсийг тэнцвэржүүлж, зөв 
хооллоход туслана. Биеийн 
ачаалалын үед булчинг 
дэмжих зохистой хэмжээний 
уургаар биемахбодийг 
хангана, бодисын солилцоог 
хэвийн болгож, өөх 
шатаалтыг хурдасгана.  

Бүтээгдэхүүний гадаад үзэмж борлуулалтанд байгаа бүтээгдэхүүнээс ялгаатай байж болно.
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500436
ПРОТЕИНЫ 
КОКТЕЙЛЬ
ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) 
концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, ийлдсийн 
уургийн изолят PRODIET 90S, байгалийн гаралтай 
үнэр оруулагч «Гүзээлзгэнэ», L-карнитины 
тартрат, гүзээлзгэний хуурай шүүс, стевийн 
навчны ханд SWETA® (амт оруулагч).

25 г 3540 ₮

500435
ПРОТЕИНЫ 
КОКТЕЙЛЬ
НЭРС

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) 
концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
ийлдсийн уургийн изолят PRODIET 90S, 
байгалийн гаралтай үнэр оруулагч «Нэрс», 
L-карнитины тартрат, нэрсний хуурай шүүс, 
стевиолгликозидууд Sigma D™ (амт оруулагч).

25 г 3540 ₮

500285
L-КАРНИТИН
ТЭСВЭРЛЭХ ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛНА

Өөх тосны солилцоог сайжруулна, 
спортын аэроб төрлүүдээр (гүйлт, 
усанд сэлэлт) хичээллэхэд бие-
махбодийн тэсвэрлэх чадварыг 
нэмэгдүүлнэ, биеийн ачаалалын 
үед булчин гэмтэхээс сэргийлж, 
нөхөн сэргэлтийн үйл явцуудыг 
зохистой болгоход туслана. 
Бүтээгдэхүүнд дэлхийд алдартай 
Lonza компанийн хурдан шингэдэг 
хэлбэрийн L-карнитин агуулагд-
даг бөгөөд тэрээр биемахбодид 
оронгуутаа л ажиллаж эхэлдэг.

Найрлага: L-карнитины тартрат, L-карнитин 
суурь Lonza Carnipure®.

120 капсул 35 700 ₮

500370
ХУРДАН УУСДАГ КРЕАТИН
БУЛЧИНГИЙН ӨСӨЛТИЙГ 
ИДЭВХИЖҮҮЛНЭ

Креатиныг нэмэлт курсээр 
хэрэглэхэд үр дүнг сайжруулж, 
хүч чадал болон тэсвэрлэх 
чадварыг нэмэгдүүлдэг. Булчинд 
креатин их байх тусмаа таны 
дасгал илүү эрчимтэй бөгөөд үр 
ашигтай байх болно!

Найрлага: креатин моногидрат.

40 тун 5 г-аар 23 400 ₮
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СМАРТ-
ПРОТЕИН: 
ЖИНХЭНЭ 
МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД 
ЗОРИУЛАГДСАН 
ХҮЧИРХЭГ НАЙРЛАГА!

500366/500298
ИЙЛДСИЙН ПРОТЕИН
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ КАКАО

 • Нэг тунд — 25 г цэвэр изолят.
 • ВСАА тусгай иж бүрдлээр 

баяжуулсан. 
 • Таван салааны үрийн хальс буюу 

пребиотикийг агуулна.
 • Төгс байгалийн гаралтай 

найрлага.
 • 0% сахар.

Найрлага: ийлдсийн уургийн изолят Prodiet 
90S (80%), сүүний уургий концентрат PROMILK 
KAPPA OPTIMUM (7%), байгалийн гаралтай 
какао нунтаг, аминхүчлүүдийн иж бүрдэл BCAA 
AMINOBLAST BY GLANBIA® (3,6%), таван салааны 
үрийн хальс, стевийн навчны ханд SWETA®.

15 тун 30 г-аар  70 400 ₮
500 г 71 600 ₮

Мэргэжлийн тамирчид ихэнхидээ 
протеины чанар, түүний цэвэр 
байдалд, шингэлтийн хурдад 
илүү анхаардаг, үүнийг гайхаад 
ч байх хэрэггүй, учир нь уураг 
бол булчингийн эдийн барилгын 
материал юм. Мэргэжилтнүүд 
ихэвчлэн протеинийг сонгодог, 
яагаад гэвэл энэ бол өөх тос ба нүүрс-
усыг бүрэн цэвэрлэсэн дээд зэргийн 
цэвэр уураг билээ.
Гэхдээ үнэт уургийн хойноос 
хөөцөлдөхдөө ихэнхи хүмүүс маш 
чухал нутриент буюу эслэгийн тухай 
мартдаг. Хүнсний ширхэнцэрүүд 
(пребиотикууд) гэдэсний бичил 
орчинг хэвийн тэнцвэртэй байлгахад 
голлох үүрэгтэй, ингэснээр хоол 
боловсруулах үйл явцуудад, уураг 
болон бусад тэжээлийн бодисуудын 
шингээлтэнд шууд нөлөөлдөг.  
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ЛЕЙЦИН
 • Аминхүчлүүдэд үзүүлэх булчингийн 

анаболик хариу үйлдлийг дээшлүүлнэ.
 • Булчин бүтээхэд голлох үүрэг гүйцэтгэнэ. 
 • Өсөлтийн дааврын ялгаралтыг 

идэвхижүүлнэ. 
 • Коллагений нийлэгшилтийг 

эрчимжүүлнэ. 

ИЗОЛЕЙЦИН
 • Өөх шатаалтыг хариуцсан генийг 

идэвхижүүлнэ.
 • Булчин бүтээхэд зориулагдах энергийг 

чөлөөлнө.
 • Булчин болон тархины эд эсийн 

энергийн онцгой эх үүсвэр болдог. 

ВАЛИН
 • Мэдрэлийн тогтолцоонд нөлөөлөх 

серотонинийг бууруулснаар тэсвэрлэх 
чадварыг нэмэгдүүлнэ, энэ бодис их 
хэмжээгээр хуримтлагдах үед дасгал 
хийхэд ядрах мэдрэмжийг төрүүлдэг.

 • Булчин агшилтын тэнцвэрийг 
сайжруулж хөдөлгөөний шаламгай 
болон оновчтой байдлыг дээшлүүлнэ. 

БӨГЛӨРСӨН БУЛЧИНГИЙН 
ТУХАЙ МАРТААРАЙ!

500277
ИЖ БҮРДЭЛ BCAA
 • Булчинд голлох үүрэгтэй аминхүчлүүд: 

лейцин, изолейцин ба валин зохимжтой 
харьцаатай 2:1:1.

 •  4,8 г BCAA нэг тунд (6 шахмал).
 • Эрчимтэй дасгалын үед булчинг 

хамгаална, дасгал хийсний дараа 
богино хугацаанд нөхөн сэргээнэ.

Найрлага*:  BCAA (аминхүчлүүдийн иж бүрдэл: L-лейцин, 
L-изолейцин, L-валин).
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

120 шахмал 36 200 ₮
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ҮЕ МӨЧ БА ХОЛБОГЧ  
ЭДИЙН ХАМГААЛАЛТ
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СПОРТЫН МАСТХЭВ
БИЕЭ ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХДЭЭ ЗӨВ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТУХАЙ БҮҮ 
МАРТААРАЙ, ЧУХАМХҮҮ ҮҮНЭЭС ДАСГАЛЫН ДАРАА ГАРАХ ҮР ДҮН 
ШАЛТГААЛНА. 
Хэсэг газрын үйлчилгээтэй бэлдмэлүүдээс (гель ба тос) гадна тамирчин 
өдөр тутам үндсэн нутриентууд, аминдэмүүд ба эрдсүүдийг авах 
шаардлагатай, мөн хондро хамгаалагчид болох глюкозамин ба 
хондроитинийг байнга уух хэрэгтэй. Эдгээр бодисуудыг холбогч эд 
болон үе мөчний гэмтлээс хамгаалах гол элементүүд хэмээн ихэнхи 
мэргэжилтнүүд үздэг.

410054
НӨХӨН СЭРГЭЭХ 
СПОРТЫН ГЕЛЬ
Хэт дасгал хийсэн таагүй 
мэдрэмжийг арилгаж, биеийн 
эрчимтэй ачаалалын дараа 
нөхөн сэргээлтийг хурдасгана.
100 мл 23 500 ₮

500276
ГЛЮКОЗАМИН 
БА ХОНДРОИТИН
ҮЕ МӨЧНИЙ ДЭЭД ЗЭРГИЙН ДЭМЖЛЭГ

Хоногийн тунд бараг 2 г хүчирхэг 
хондро хамгаалагчид багтана! 
Байгалийн гаралтай иж бүрдэл 
нь өндөржүүлсэн дасгал болон 
биеийн хэт их ачаалалын үед 
дээд зэргээр хамгаална: үе мөч 
элэгдэхээс сэргийлнэ, үрэвсэл 
арилгахад туслаж, хөдөлгөөнийг 
хөнгөвчилнө. Тамирчид болон 
амьдралын идэвхитэй хэв 
маягийг эрхэмлэдэг хүн болгон 
байнга хэрэглэнэ.

Найрлага*:  глюкозамины гидрохлорид, 
хондроитинсульфат.
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй 
найрлагыг заасан.

120 шахмал 85 800 ₮

4PRO COMPLEX:
 • Метилсульфонилметан, 

глюкозамины гидрохлорид

 • Аллантоин ба бензокаин

 • Магнолол, гаа ба камфор

 • Glicacid Eсo
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ 
МИКРОНУТРИЕНТУУД
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ТӨМӨР бамбайн булчирхайн 
хэвийн ажиллагааг дэмжинэ, бие-
махбодийн эдэд хүрэх хүчилтөрөг-
чийн тээвэрлэлтийг сайжруулна.
ЦАЙР тамирчны бие дэх энергийн 
солилцоог сайжруулна, эс 
шинэчлэгдэх үйл явцад нөлөөлнө, 
биемахбодийн тэсвэрлэх 
чадварыг нэмэгдүүлнэ.
* Санал болгож буй хоногийн хэрэглээнээс.

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Биеийн эрчимтэй, хүнд 
ачаалалын үед биемахбодийг 
хүчтэй дэмжихэд зориулсан дээд 
зэргийн омега-3 хүчил.
 • 2144 мг омега-3 (107%*)
 • ДГХ — 520 мг (74%*)
 • ЭПХ — 1316 мг (219%*)
 • E аминдэм — 14,6 мг (97%*)

* Санал болгож буй хоногийн хэрэглээнээс.

Найрлага: далайн гүний загасны 
омега-3 полиханаагүй тосны хүчлийн 
ультраконцентрат PronovaPure™.

120 капсул 65 400 ₮

500284
МЕГА АМИНДЭМҮҮД
АМИНДЭМ, ЭРДСҮҮДИЙГ ДЭЭД 
ЗЭРГЭЭР АГУУЛАХ ХҮЧИРХЭГ ИЖ 
БҮРДЭЛ

Биеийн өндөр ачаалалын 
үед биемахбодийг тусгайлан 
дэмжих зорилгоор бүтээсэн: 
13 аминдэмүүд болон 8 эрдсүүд 
тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлж, 
сэргээнэ, эрч хүчээр цэнэглэнэ.

Найрлага*:  кальцийн карбонат, магнийн 
цитрат, урьдчилан бэлдсэн аминдэмийн 
холимог Н33802/1 by DSM NUTRITIONAL 
(A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12 аминдэмүүд, 
никотинамид, фолийн хүчил, пантотены 
хүчил, биотин), урьдчилан бэлдсэн 
эрдэсийн холимог Customix Minerals by DSM 
NUTRITIONAL (цайр, зэс, йод, төмөр, марганц, 
селен), Е аминдэм, фолийн хүчил, D3 аминдэм.
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй 
найрлагыг заасан.

120 шахмал 37 100 ₮

БИЕМАХБОДИЙН ТЭСВЭРЛЭХ 
ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ, 
СЭРГЭЭХ ХҮЧТЭЙ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, ХАМГИЙН 
ӨНДӨР ЭРЧИМТЭЙ ДАСГАЛЫН 
ДАРАА Ч ХУРДАН НӨХӨН 
СЭРГЭХЭД ТУСЛАНА. 
Аминдэмүүд ба эрдсүүд бүх 
тамирчдад ижил хэмжээгээр ша-
ардлагатай, гэхдээ зарим нэгэн 
төрөлд төмөр ба цайр маш чухал 
хэрэгцээтэй байдаг. Жишээлбэл, 
спортын зарим төрлийн  (триат-
лон, дугуйн спорт) тамирчдад 
эдгээр бичил элементүүд маш их 
хэрэгцээтэй, учир нь тэд удаан 
хугацаанд өндөр эрчимтэй аэроб 
ачаалалд өртдөг.  

«МЕГА АМИНДЭМҮҮД» 
13 АМИНДЭМҮҮД 
БА 8 ЭРДСҮҮДИЙГ  
зохимжтой тунгаар агуулдаг, 
энэ нь мэргэжлийн болон сайн 
дурын тамирчдын хэрэгцээнд  
тохирсон тун юм. Түүнээс гадна 
тамирчинд маш чухал эле-
ментүүд болох төмөр ба цайр 
хамгийн өндөр тунгаар иж бүрд-
элд агуулагддаг.

ТӨМӨР — 19,4 МГ (107,9%*)
ЦАЙР — 12 МГ (100%*)
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SIBERIAN WELLNESS-ИЙН БИОЛОГИЙН 
ИДЭВХИТЭЙ ГОО САЙХАН

УГТАН АВНА УУ: 
АМЬД ГОО САЙХАН 
ЦЭВЭР БАЙДЛААРАА

1. БИОЛОГИЙН ИДЭВХИТЭЙ БОДИСУУДЫГ ДЭЭД ЗЭРГЭЭР ХУРИМТЛУУЛСАН
Siberian Wellness-ийн үр дүнтэй «ногоон» цувралын жорын үндэс сууринд 
сибирийн зэрлэг ургамлуудын «амьд» хандууд, биологийн идэвхитэй 
шинэчлэгдсэн нэгдлүүд, байгалийн эрдэсүүд, аминдэмүүд болон байгалийн 
гаралтай тоснууд агуулагддаг.

 
2. ХОРТ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД ОГТ АГУУЛАГДААГҮЙ
Siberian Wellness-ийн биологийн идэвхитэй гоо сайханд сульфатууд, 
фталатууд, парабенууд ба бусад илэрхий аюултай нэгдлүүд агуулагдаагүй.

 
3. НОТЛОГДСОН ҮР ДҮН
Клиник судалгааны үр дүнгийн баталгаа: Siberian Wellness-ийн биологийн 
идэвхитэй гоо сайханы бүрэлдэхүүн хэсгүүд исэлдэлтийн эсрэг, нөхөн 
сэргээх болон засах хүчирхэг үр дүнтэй бөгөөд залуу нас, гоо сайханг 
дэмждэг.

 

ЭНЭ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ЗӨВХӨН 
SIBERIAN WELLNESS-ИЙН БИОЛОГИЙН 
ИДЭВХИТЭЙ ГОО САЙХАН!

Siberian Wellness-ийн биологийн идэвхитэй гоо сайхан нь Байгаль, Шинжлэх 
ухаан болон Гоо сайханыг нэгэн үзэл баримтлалд нэгтгэсэн! 

Биологийн идэвхитэй 
гоо сайхан бидний 
амьдралд нэвтэрч, 
эрүүл мэнд, залуу нас 
болон гоо сайханг 
хадгалах чиглэлд 
шинэлэг, экологийн 
цэвэр хандлагыг санал 
болгож байна!
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EXPERALTA PLATINUM

ПЕПТИДИЙН 
ГОО САЙХАН — 
НҮҮРНИЙ АРЬСНЫ 
ТЭРГҮҮЛЭХ 
АРЧИЛГАА
Пептидэд сууриласан гоо сайханы бэлдмэлүүд нь 
коллаген болон эластины том хэмжээний молекул 
агуулсан тосноос 10 ДАХИН ИЛҮҮ үр дүнтэй байдаг. 
Энэхүү гоо сайхан нь илүү өндөр өртөгтэй, учир нь 
үйлдвэрлэлийн үйл явцууд нь илүү нарийн байдаг 
бөгөөд баталгаатай үр дүн үзүүлдэг.

Пептидүүд бол ердөө хэдхэн  аминхүчлүүдээс 
бүрдэх нэгдлүүд юм. Пептидүүдийн 
наномолекулууд дермийн гүнд чөлөөтэй 
нэвтэрч, нөхөн төлжилтийн үйл явцуудыг 
идэвхижүүлснээр  илэрхий мэдэгдэхүйц, урт 
хугацаанд залуужуулах үр дүнд хүргэдэг.
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БИДНИЙ АРЬСАНД ГАДААД 
БОЛОН ДОТООД ХОРТОЙ 
ХҮЧИН ЗҮЙЛС НӨЛӨӨЛДӨГ:
 • МУУ ЭКОЛОГИ 
 • НАСНЫ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД
 • БҮРЭН ДҮҮРЭН АРЧИЛГАА 
ДУТАХ

 • ХЭТ ЯГААН ТУЯА БА БУСАД.

ПЕПТИДУУД: 
ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ?

ГЭМТЭЭХ ХҮЧИН 
ЗҮЙЛСИЙГ 
СААРМАГЖУУЛАХ 
Experalta Platinum арчилгааны цувралын 
бүтээгдэхүүн болгонд агуулагддаг 
төгс өндөр технологитой бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд болох цагаан алттай холбоотой 
пептидүүд нь арьсны эсүүдэд нэвтэрч, 
гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийн 
хортой нөлөөг саармагжуулахад 
тусладаг.

1.

ЗАЛУУ НАСЫГ 
НӨХӨН СЭРГЭЭХ
Experalta Platinum бэлдмэлүүдийн бүр-
элдэхүүн хэсгүүдийн онцгойд хослол — 
биомикрокапсулууд Х50, цагаан алтны 
хэлтэрхийтэй холбоотой пептидүүд, мөн 
алдарт гялгар мөөг — арьсыг хамгаална, 
түүний хөгширөлтийг удаашруулна, 
арьсны үүргийг нөхөн сэргээж, түүний 
жинхэнэ гоо сайханг дэлгэхэд туслана.

2.
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PLATINUM
MATRIX EM
АЦЕТИЛТЕТРАПЕПТИД-17
AC HEXAPEPTIDE-1
ГЕКСАПЕПТИД-11

АРЬСНЫ КОЛЛАГЕНИЙ 
НИЙЛЭГШИЛТИЙГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ 
ҮҮРЭГТЭЙ — ЭНЭХҮҮ ҮЙЛ ЯВЦЫГ 
30 НАСНААС ХОЙШ ГАДНААС 
ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ, 
ИНГЭСНЭЭР ҮРЧЛЭЭ ҮҮСЭХИЙГ 
УДААШРУУЛЖ, АРЬСНЫ ГОО 
САЙХАН БА СЭРГЭГ БАЙДЛЫГ УРТ 
ХУГАЦААНД ХАДГАЛНА.

Цувралд өөр ямар 
пептидүүд байдаг тухай, 
мөн тэд яаж үйлчилдэг 
талаар мэдмээр байна уу?

САЙТААС ҮЗНЭ ҮҮ!

408373 Эрчимтэй залуужуулах өдрийн тос, 50 мл 
408372 Залуужуулах өдрийн  флюид, 50 мл 

408374 Эрчимтэй нөхөн сэргээх шөнийн тос, 50 мл 
404322 Өтгөрүүлсэн ийлдэс «ЧИЙГШҮҮЛЭЛТ БА ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ», 10 мл 

404325 Өтгөрүүлсэн ийлдэс «ЗАГВАРЧЛАЛ БА АРЬС ТАТАЛТ» , 10 мл 
404324 Өтгөрүүлсэн ийлдэс «ҮРЧЛЭЭНИЙ ЗАСАЛ», 10 мл
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турш арьсыг өөрчлөн шинэчлэнэ
8 цагийн 409280

УХААЛАГ ИЙЛДЭС
Өндөр молекултай гиалуроны хүчил 
нь үрчлээг танин мэдэж, дотроос 
түлхэн гаргадаг.
50 мл 66 700 ₮
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SIBERIAN WELLNESS 
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦӨД 
ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХАНДДАГ, 
ТИЙМЭЭС БИД EXPERALTA PLATINUM УХААЛАГ 
ТОСНЫ САВЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЛОО:

 ∨ Одоо савлагааг дахин боловсруулахад нүүрс  
хүчлийн хий 85%-иар бага ялгарна.

 ∨ Доторхи савыг дахин боловсруулсан  
полипропиленаас үйлдвэрлэдэг.

 ∨ Савыг олон дахин ашиглах боломжтой, солигдох 
блокийг шинээр солих маш амархан.

ТАНСАГ УХААЛАГ ТОСООР АРЬСАА 
БАЯРЛУУЛААРАЙ!
УХААЛАГ ТОМЪЁО ДЕРМИЙН ТҮВШИНД АЖИЛЛАДАГ: 
DiamondSIRT® эсийн түвшинд арьсыг нөхөн сэргээнэ, 
сверцийн ханд долоон хоногийн хугацаанд босоо ба 
хэвтээ үрчлээг тэгшилнэ*. Үр дүн: эрч хүчээр дүүрэн, 
ердийнөөр гэрэлтэх уян хатан, илүү нягт арьс.

ЭКОЛОГИЙН. 
ХАРИУЦЛАГАТАЙ. 
УХАМСАРТАЙ

409843
НҮҮРНИЙ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН УХААЛАГ ТОС 
50 мл 66 700 ₮

413495 
НҮҮРНИЙ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН УХААЛАГ ТОС 
(солигдох блок)
50 мл 41 600 ₮

СОЛИГДОХ 
БЛОК

ЭКОЛОГИЙН 
ШИНЭ 
САВЛАГАА!

* Laboratoire Dermscan-ы мэдээллийн дагуу.

УДАХГҮЙ ХУДАЛДААНД ГАРНА
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АРЬС ХӨГШИРӨЛТИЙН 
ШИНЖ ТЭМДГҮҮДИЙГ 
АГШИН ЗУУР 
ДАЛДАЛНА:
 • Төгс тэгш өнгийг бүрдүүлнэ.
 • Арьсны дутагдлыг халхална.
 • Хөнгөн бүтэцтэй, дундаж 
нягтаршилттай бүрхүүлтэй.

 • Эрчимтэй чийгшүүлнэ.
 • Насны өөрчлөлт хөгжихөөс 
сэргийлнэ.

АРЬС ЧИЙГШҮҮЛЖ, ЧАНГАЛАХ 
ТОС SPF 15
30 мл 40 500 ₮

407583
өнгө 1 / 
цайвар

411998
өнгө 2 / 
завсрын

ТӨГС ӨНГӨ БА ХӨГШИРӨЛТИЙН 
ЭСРЭГ АРЧИЛГАА
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408373
ЭРЧИМТЭЙ ЗАЛУУЖУУЛАХ 
ӨДРИЙН ТОС
Арьсны гадаргууг тэгшилж, 
хэт ягаан туяанаас хамгаална, 
коллаген болон эластины 
ялгаралтыг нэмэгдүүлнэ: 
үрчлээний гүн болон тоо хэмжээ 
багасч, арьс дахин шинээр 
гэрэлтэж, уян хатан болно. 
50 мл 40 500 ₮

404326
ЗОВХИНЫ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ТОС
Өндөр үр дүнтэй тос нь арьс 
татах илэрхий үйлчилгээтэй, 
арьсыг гайхалтай чийгшүүлнэ, 
нүдний хөхөмдөг хүрээ болон 
үрчлээг багасгана. 
15 мл 20 200 ₮

408372
ӨДРИЙН ЗАЛУУЖУУЛАХ 
ФЛЮИД 
24 цагийн турш арьсыг агшин 
зуур чийгээр хангаж, хүрээлэн 
буй орчны хортой нөлөөнөөс 
арьсыг хамгаална, цочроо ба 
улайлтыг арилгана, нүүрний 
өнгийг сайжруулна, коллаген 
болон эластины нийлэгшилтийг 
нэмэгдүүлнэ. 
50 мл 40 500 ₮

408374
ЭРЧИМТЭЙ НӨХӨН СЭРГЭЭХ 
ШӨНИЙН ТОС
Арьсыг чийгшүүлж, тэжээнэ, 
бичил гэмтлийг саармагжуулна, 
шөнө нойрсох үед нөхөн сэргээх 
үйл явцуудыг идэвхижүүлнэ.
50 мл 40 500 ₮

* Infinitec (Барселона)-ийн мэдээллийн дагуу.

4 ДОЛОО ХОНОГИЙН ХУГАЦААНД АРЬС 
280%-ИАР ИЛҮҮ УЯН ХАТАН БОЛНО*

НАС АХИХАД ҮҮСЭХ АНХНЫ 
ШИНЖ ТЭМДГҮҮДТЭЙ ТЭМЦЭНЭ

АХИМАГ НАСНЫ АРЬСНЫ 
БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛНА
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хүртэл хүчирхжүүлнэ

Нүүрний арьсанд чиглэсэн 
үйлчилгээ үзүүлдэг тул таны 
тосны үр ашгийг

100%

EXPERALTA 
PLATINUM 
ИЙЛДЭС —  
ӨНДӨР ҮР АШИГТАЙ 
ИДЭВХИТЭЙ БОДИСУУДЫН 
КОНЦЕНТРАТУУД
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* Infinitec (Барселона)-ийн мэдээллийн дагуу.

нэмэгдүүлнэ*

Арьсны өөрийнх нь гиалуроны 
хүчлийн нийлэгшүүлэлтийг

230%
-иар

татна*

Нүүрний хэлбэрийг 

56%
-иар

багасгана*

Зовхины үрчлээний гүнийг

20%
-иар

40+30+ 50+

404325
НҮҮРНИЙ ХЭЛБЭРИЙГ ЗАСЧ, 
АРЬС ТАТНА
ӨТГӨРҮҮЛСЭН ИЙЛДЭС

Нүүрний хэлбэрийг засч, үрчлээг 
мэдэгдэхүйц багасгана, арьсны 
уян хатан чанарыг нэмэгдүүлнэ.
10 мл 17 400 ₮

404324
ҮРЧЛЭЭНИЙ ЗАСАЛ
ӨТГӨРҮҮЛСЭН ИЙЛДЭС

X50 Myocept ухаалаг иж бүрдэл 
нь үрчлээг үр дүнтэй тэнийлгэж, 
шинээр үүсэхээс сэргийлнэ.  
10 мл 17 400 ₮

404322
ЧИЙГШҮҮЛЭЛТ БА ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ
ӨТГӨРҮҮЛСЭН ИЙЛДЭС

Гиалуроны хүчил болон 
Х50 Hyalfiller бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдтэй шинэчилсэн иж 
бүрдэл: эрчимтэй чийгшүүлж, 
үрчлээг  тэнийлгэнэ. 
10 мл 17 400 ₮
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408371
НҮХЖИЛТИЙГ 
ЦЭВЭРЛЭХ 
ГУУЖУУЛАГЧ 
Гурван төрлийн идэ-
вхитэй мөхлөгүүд 
эвэршсэн хэсгүүдийг 
гуужуулж, арьсыг 
толийлгосноор 
түүнийг тэгшилнэ, 
эдийн амьсгалыг 
сайжруулж, нүхжил-
тийг нээнэ.
100 мл 24 730 ₮

409977 
ЗӨӨЛӨН ЦЭВЭРЛЭХ 
БЭЛДМЭЛ
Үнэт тоснуудтай 
торгомсог эмульс 
нь арьсыг зөөлөн 
цэвэрлэж, 
тайвшруулна, 
хүрээлэн буй орчны 
хорт нөлөөнөөс 
хамгаална.
100 мл 24 730 ₮

408370
ГҮН 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 
БОЛОН АРЬС 
ТЭГШЛЭХ 
ГУУЖУУЛАГЧ 
Сайтар гуужуулах 
үйлчилгээгээрээ 
алдартай дөрвөн 
төрлийн альфа-
гидроксихүчлүүдийг 
(АНА) агуулна: эсийн 
бодисын солилцоог 
хурдасгана, арьсны 
бүтцийг сайжруулж, 
түүнийг толигор 
болгоно, харин 
нүүрний өнгийг илүү 
эрүүл болгоно.
200 мл 24 730 ₮

408253
ЗАЛУУЖУУЛЖ 
СЭРГЭЭХ СОФТНЕР
Арьсыг агшин 
зуур чийгшүүлж, 
түүнийг гэрэлтүүлнэ, 
зөөлрүүлж, 
тайвшруулна, 
арчилгааны 
бэлдмэлүүдийн 
үйлчилгээг 
нэмэгдүүлнэ.
200 мл 26 400 ₮

408368 
НҮҮР УГААХ 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 
ТОС
Ургамлын болон 
эфирийн тоснууд нь 
устай нэгдэн арьсны 
ус, тосны хамгаалалт 
болон рН-тэнцвэрийг 
гэмтээдэггүй 
хөнгөн хөөсрөх 
цэвэрлэгээний 
эмульсийг үүсгэдэг.
200 мл 27 710 ₮

408369
НҮҮРНИЙ 
БУДАГ АРИЛГАХ 
МИЦЕЛЛЯРЫН УС 
Цэвэрлэх, нүүрний 
будаг арилгах бэл-
дмэл - нэг савлага-
анд! Мицеллярийн 
усанд агуулагдах 
маш жижиг хэмжээ-
тэй бөмбөлгүүд 
нь себум, тоос, гоо 
сайханы бэлдмэлийн 
хэсгүүдийг соронзон 
шиг татдаг мицел-
лийн ачаар арьсыг 
зөөлөн, хүчтэй үрэх-
гүйгээр гүн цэвэр-
лэж, сэргээнэ.
200 мл 24 730 ₮

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ШИНЭЧЛЭГДСЭН БЭЛДМЭЛҮҮД  
АРЬСЫГ ЭРЧ ХҮЧЭЭР ТЭТГЭЖ, ХОРТ БОДИСУУД БА БОХИРДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭНЭ, ЕРДИЙН  
PH-ТЭНЦВЭРИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭНЭ, ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ХОРТ ХҮЧИН ЗҮЙЛСЭЭС ХАМГААЛНА.
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410091 
НҮҮРНИЙ АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН 
КРИОЛИФТИНГ МАСК 
50 мл 19 190 ₮

ТА БАГА УНТАЖ 
АМАРСАН 
БАЙСАН Ч ӨГЛӨӨ 
АРЬС ТАНЬ 8 ЦАГ 
АМАРСАН МЭТ 
ХАРАГДАНА

АГШИН ЗУУР 
ӨӨРЧЛӨН 
ШИНЭЧЛЭГДЭНЭ! 
КРИОЛИФТИНГ МАСК НЬ АРЬСЫГ 
СЭРГЭЭЖ, ЯДАРГААНЫ УЛ 
МӨРИЙГ АРИЛГАНА, НҮҮРНИЙ 
АРЬСНЫ ӨНГИЙГ САЙЖРУУЛНА.

МАСК ШААРДЛАГАТАЙ 
ҮЕД АЖИЛЛАНА:
 • бөглөрөлтийн илрэлийг 

бууруулна
 • арьсны гадаргууг 

сайжруулна
 • арьс татах үйлчилгээтэй
 • дутуу амарсаны ул мөрийг 

нүүрнээс арилгана
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1 САРЫН ДАРАА ГАРАХ 
ҮР ДҮН*:
 • ТАШААНЫ ХЭМЖЭЭ 

1,6 СМ-ЭЭР БАГАСНА.
 • ЦЕЛЛЮЛИТИЙН ИЛРЭЛ 

МЭДЭГДЭХҮЙЦ БАГАСНА 
(«жүржийн хальсны» үр 
дүн 9%-иар багасна).

 • ИЛҮҮ ТОЛИГОР АРЬС 
(дермийн нягт 6,5%-иар 
нэмэгдэнэ).

БАТЛАГДСАН 

* Багаж, тоног төхөөрөмжийн судалгаа, NATURETHIC (Барселона).

ТА АЖИЛЛАЖ 
БАЙХАД 

АЖИЛЛАНА
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411382  
THE BODY LAB 
ЦЕЛЛЮЛИТИЙН ЭСРЭГ КОНЦЕНТРАТ 
EXPERALTA PLATINUM 

 • Дулаацуулах үйлчилгээтэй

 • Slim-үр дүн

МОЛЕКУЛ Х50 
Өөх тосны нийлэгшилтийг 
бууруулж, эс хөөх үйл явцыг 
саатуулна, ингэснээр биеийн 
хэмжээ багасч, арьсны гадаргуу 
дээрхи «жүржийн хальс» тэнийнэ.

МӨЛХӨӨ УРГАМЛЫН ХАНД 
Цусны эргэлтийг идэвхижүүлнэ, 
хэсэг газрын үрэвслийг багасгана. 
P аминдэм судасны хананы бичил 
нэвчилтийг бууруулна.  

ТЭРЭГ ЦЭЦЭГ, ЗАЯАХАЙ, 
ТУУЛАЙН БӨӨР БОЛОН 
ТАЦ МОДНЫ ХАНДНЫ 
ИЖ БҮРДЭЛ ӨНДӨР 
КОНЦЕНТРАЦИТАЙ 
АГУУЛАГДАНА 
Тунгалгийн эргэлтийг 
сайжруулах илэрхий 
үйлчилгээтэй. 

ЦЕЛЛЮЛИТИЙН 
ЭСРЭГ КОНЦЕНТРАТ 
ХЭРХЭН 
АЖИЛЛАДАГ ВЭ?

BROWNSLIM —  
ТУРААХ ҮЙЛ ЯВЦЫН 
ХУВЬСГАЛ. ЧИГЛЭСЭН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ГОО 
САЙХАНЫ ИЖ БҮРДЭЛ (БОР 
ӨӨХНИЙ ЭДЭД НӨЛӨӨЛНӨ).

150 мл 39 400 ₮

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН! 
УДАХГҮЙ  

ХУДАЛДААНД ГАРНА

BROWNSLIM  
НЬ АДИПОЦИТҮҮДЫН  
(ӨӨХНИЙ ЭСҮҮДИЙН) 
ЭНЕРГИ ХАДГАЛАХ 

ҮҮРГИЙГ ШАТААХ БОЛГОН 
ХУВИРГАЖ, ТЭДГЭЭРИЙГ  
ИДЭВХИЖҮҮЛЖ, ДАХИН 

ПРОГРАММЧИЛДАГ, 
МӨН ШИНЭ ӨӨХ ТОС 

ХУРИМТЛАГДАХ ҮЙЛ 
ЯВЦЫГ БАГАСГАДАГ.

БҮХ ТӨРЛИЙН АРЬСАНД ТОХИРНО
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СОНГОМОЛ ҮНЭРТЭНИЙ ЦУГЛУУЛГА

L’INSPIRATION 
DE SIBÉRIE

Үнэртэй ус (Eau de parfum) — хамгийн өндөр эрчимтэй концентрацитай, 
6–8 цаг үнэрээ барина, бүх өнгөө  тодхон дэлгэнэ.

СОНГОМОЛ ҮНЭРТЭН —  
СОНГОДОГ ХҮМҮҮСИЙН ДАВУУ ЭРХ!
ЯЛГАРАХ ОНЦЛОГУУД:

 • Зохиогч — моод болон трендийн хүрээнээс гарахаар эрмэлздэг үнэртэн 
зохион бүтээгч, зураач.

 • Онцгойд, дахин давтагдашгүй бөгөөд заримдаа хэмжээ хязгааргүй 
үнэртэнүүд.  

 • Байгалийн гаралтай, өндөр өртөгтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ашигладаг.
 • Эрэгтэйчүүд ба эмэгтэйчүүд аль алинд нь тохирох үнэртэнүүд.

ДАХИН ДАВТАГДАШГҮЙ ЕСӨН ЦУГЛУУЛГА НЬ ӨНДӨР 
КОНЦЕНТРАЦИТАЙ ҮНЭРТЭЙ ТОСЫГ АГУУЛДАГ БӨГӨӨД 
ДЭЛХИЙ ДАЯАР АЛДАРТАЙ ҮНЭРТЭН ЗОХИОН БҮТЭЭГЧИД 
УРЛАСАН БИЛЭЭ.

ЭРЭГТЭЙЧҮҮД БА 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД

ОВОР БАГАТАЙ 
САВЛАГАА: БҮХ УТГА 
УЧИР НАЙРЛАГАНД 
АГУУЛАГДАНА 

ТОГТОЦ:  
4–6 ЦАГ ХҮРТЭЛ

15–20%  
ТОС
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ШИНЭ ЦУГЛУУЛГА БОЛ УРИАЛГА ЮМ!

ОГЦОМ ЭРГЭЛТ ХИЙЖ, БҮХНИЙГ ӨӨРЧИЛ!
ЭНЭ БОЛ ӨӨРТӨӨ, МӨН НИЙГЭМД ХАНДСАН УРИАЛГА ЮМ.  

ЭНЭ БОЛ ТАНЫ ЭВОЛЮЦ ХӨГЖИЛ БИЛЭЭ. ТАНЫ ХУВИЙН ТУРШИЛТ, ТАНЫ ШИНЭ ҮР ДҮН.
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DYNAMIQUE | ДИНАМИК
ҮНЭРТЭЙ УС | EAU DE PARFUM

412912  50 мл 144 500 ₮
412916  5 мл 17 100 ₮

ҮНЭРТЭНИЙ АЯЛАЛ
ЧИГЛЭСЭН, ХАЛУУН, ЦЭЦЭГСИЙН

Энэ үнэртэнд дэлхийд алдартай 
үнэртэн зохион бүтээгчид Лука 
Сьюзак (Lucas Sieuzac) ба Олаф 
Ларсен (Olaf Larsen) нар далайн 
давсыг хүйтэн хүж, хар гашуун 
чинжүүтэй хослуулан өнгийг 
хөгжүүлсэн

Зүрхэн өнгийг иланг-иланг, 
энгэсгэн цахилдаг болон цагаан 
мэлрэг цэцгийн баглаа нээж, 
амбра, задийн мэдрэг үнэр, 
сэтгэл эзэмдэм ваниль бүрхэж 
авдаг. 

ЭРЭГТЭЙЧҮҮД БА 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД

ТОГТОЦ:  
6-8 ЦАГ ХҮРТЭЛ

15–20%  
ТОС

Францын үнэртэн 
зохион бүтээгч 
Лука Сьюзак 
(Lucas Sieuzac)

Үнэртэн зохион 
бүтээгч Олаф 
Ларсен (Olaf Larsen)

ЦУГЛУУЛГЫГ ДЭЛХИЙД АЛДАРТАЙ ҮНЭРТЭН 
ЗОХИОН БҮТЭЭГЧИД ЛУКА СЬЮЗАК (LUCAS 
SIEUZAC) БА ОЛАФ ЛАРСЕН (OLAF LARSEN) НАР 
ХАМТРАН БҮТЭЭСЭН.
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ТӨГС ҮНЭРТЭН
МОДЛОГ

Дэлхийд алдартай үнэртэн зохион 
бүтээгчид Лука Сьюзак (Lucas Sieuzac) 
ба Олаф Ларсен (Olaf Larsen) нарын 
сэдсэнээр цагаан гааны сэрүүн чанар  
задь мод болон ягаан чинжүүний 
халуун өнгөтэй хослон үнэртэн 
цэцэглэнэ.

Цуглуулгын зүрхэнд үсүү, дулаан 
амбра болон пачули, ваниль, тонка 
шошны чихэрлэг өнгөөр бүрхсэн 
модлог өнгө оршино.

ABSOLU | АБСОЛЮТ
ҮНЭРТЭЙ УС | EAU DE PARFUM

412914  50 мл 144 500 ₮
412918  5 мл 17 100 ₮

ҮНЭРТЭН-ЗӨН СОВИН
ЖИМСНИЙ, ЦЭЦЭГСИЙН

Дэлхийд алдартай үнэртэн зохион 
бүтээгчид Лука Сьюзак (Lucas Sieuzac) ба 
Олаф Ларсен (Olaf Larsen) нар байгалийн 
цэнгэг сэрүүн, хүсэл тэмүүлэлээр 
гялалзан гялтганах үнэртэнг бүтээсэн.

Ногоон навчны тодхон өнгө нь цагаан 
цэцэгс болон жимсний үл мэдэг чихэрлэг 
өнгөтэй хослон сэтгэл эзэмдэм багцийг 
нээжээ. Үнэртэний зүрхэнд орших ногоон 
ба цэцэгсийн өнгө гишүүний навч, 
цагаан мэлрэг цэцэг, жүржийн өнгөтэй 
хослон амбра, мод, чихэрлэг ванилийн 
мэдрэг өнгөнд хүргэнэ. 

ÉVOLUCION | ЭВОЛЮЦ
ҮНЭРТЭЙ УС | EAU DE PARFUM

412913  50 мл 144 500 ₮
412917  5 мл 17 100 ₮

ЭРЭГТЭЙЧҮҮД БА 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД

ТОГТОЦ:  
6-8 ЦАГ ХҮРТЭЛ

15–20%  
ТОС
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* Сибирийн зан чанар.

CARACTÈRE 
DE LA SIBÉRIE*

СИБИРИЙН ЗАН ЧАНАР —  
ТАНЫ ЗАН ЧАНАР

Үнэртэн зохион бүтээгч 
Фабрис Пеллегриний бүтээлд   
жүржтэний өнгө, гоньд, задь, 
амбра, илэгний тодхон багц  
сэтгэл татаж, зандан мод, 
ветиверийн үнэт суурийг 
гүйцээнэ.

410012 
LA FORCE | ХҮЧ ЧАДАЛ
ҮНЭРТЭЙ УС | EAU DE PARFUM

50 мл 108 400 ₮

ТАТАХ ХҮЧ
ЧИГЛЭСЭН, АРЬСАН
грейпфрут, амбра ба илэг, 
зандан мод, ветивер
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АМЖИЛТЫН ЗАМНАЛ
ЦЭНГЭГ, МОДЛОГ
карри навч, бэрсүүт жүрж, арцны жимс, нил 
цэцэг, хүж

Үнэртэн зохион бүтээгч Жан-Жак 
Руж карри навч, чинжүү, задь, нил 
цэцэг болон арцны өнгийг арьс, хүжээр 
чимэглэн  өвөрмөц, халуун үнэрийг  
амилуулжээ.

410013 
LA LIBERTÉ | ЭРХ ЧӨЛӨӨ
ҮНЭРТЭЙ УС | EAU DE PARFUM

50 мл 108 400 ₮

410014 
L'OBSESSION | ХҮСЭЛ ТЭМҮҮЛЭЛ
ҮНЭРТЭЙ УС | EAU DE PARFUM

50 мл 108 400 ₮

Үнэртэн зохион бүтээгч Майя 
Лерно цуглуулгынхаа «зүрхэнд» 
майн сарнайн сэргэг өнгийг 
байршуулжээ. Багцыг шимтэглэй, 
үхрийн нүд, османтус, задь болон 
илэг баяжуулна. 

АМЬДРАЛЫН 
ХҮСЭЛ ТЭМҮҮЛЭЛ
ЦЭЦГИЙН, АРЬСАН
үхрийн нүд, сарнай, шимтэглэй, арьс, илэг
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СИБИРИЙН ДОМОГ
МОДЛОГ
сибирийн хуш модны шилмүүс, сибирийн нарс мод, 
зандан мод, пачули, амбра, гацуурын бальзам

Үнэртэн зохион бүтээгч Бертран Дюшофур онгон зэрлэг байгалийг үнэн 
сэтгэлээсээ үнэлдэг хүмүүст зориулан үнэрийг бүтээжээ. Сибирийн 
хуш болон нарс модны хүчирхэг модлог эхлэл пачули ба амбрагийн 
өнгөтэй уян зохицон оршино.  Гацуурын бальзам, хөвдний тодхон 
үнэр сибирийн ихэмсэг тайгийн нууцлаг сэтгэл хөдлөлийг бий болгож 
цуглуулгыг бүрдүүлнэ.

ҮНЭРТЭНД УМБАНА УУ:
 • өглөө, оройдоо үнэртэй устай гелийг хэрэглэж усанд ороорой;
 • биеийн арьсанд зориулсан үнэртэй устай сүүн шингэнээр арьсаа чийгшүүлээрэй;
 • өглөө үнэртэй усаа цацаарай;
 • делюкс мини цуглуулгыг цацаж өдөртөө үнэртэй усаа сэргээгээрэй.

410006 
TAIGA | ТАЙГА
ҮНЭРТЭЙ УС |  
EAU DE PARFUM

5 мл 17 100 ₮

409846  
TAIGA | ТАЙГА
УСАНД ОРОХ 
АНХИЛУУН ҮНЭРТЭЙ 
ГЕЛЬ

230 мл 20 500 ₮

409847 
TAIGA | ТАЙГА
АНХИЛУУН ҮНЭРТЭЙ 
БИЕИЙН СҮҮН 
ШИНГЭН

230 мл 22 500 ₮
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406413 
TAIGA | ТАЙГА
ҮНЭРТЭЙ УС |  
EAU DE PARFUM

50 мл 94 810 ₮
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ДУРЛАЛЫН АМТ
ЦЭЦГИЙН, ЖИМСНИЙ, ВАНИЛИЙН
жүржийн өнгө (флердоранж), иланг-иланг, мэлрэг, бэрсүү,  
бурбон ваниль, цагаан хүдэр

Үнэртэн зохион бүтээгч Пьер Флорес байгалийн 
гоо үзэмжээс урамшиж, иланг-иланг, мэлрэг 
болон бэрсүү цэцгийн зөөлөн баглааг бурбон 
ваниль, цагаан хүдрээр чимэглэжээ.

406414 
ALTAI | АЛТАЙ
ҮНЭРТЭЙ УС |  
EAU DE PARFUM 

50 мл 94 810 ₮

409848  
ALTAI | АЛТАЙ
УСАНД ОРОХ АНХИЛУУН 
ҮНЭРТЭЙ ГЕЛЬ

230 мл 20 450 ₮

409849 
ALTAI | АЛТАЙ
АНХИЛУУН ҮНЭРТЭЙ 
БИЕИЙН СҮҮН ШИНГЭН

230 мл 22 500 ₮

410007 
ALTAI | АЛТАЙ
ҮНЭРТЭЙ УС |  
EAU DE PARFUM

5 мл 17 100 ₮
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СЭРГЭГ МЭДРЭМЖ
СЭРГЭГ, НОГООН, ЖҮРЖТЭНИЙ

Сэргэг жүржтэн, удамбарын навч, халуун цагаан гаа, 
ветивер, цагаан хүдэр, зандан мод

Үнэртэн зохион бүтээгч Пьер Флоресийн 
бүтээлийг анх үнэртэхэд л сэргэг жүржтэн, 
удамбарын навч, уулын лавандагийн 
үнэрээр сэтгэл эзэмдэнэ. Халуун цагаан 
гаа, цагаан хүдэр болон зандан мод 
үнэхээр сэтгэл хөдөлгөм өнгийг бүтээжээ.

406415 
OLKHON | ОЛЬХОН
ҮНЭРТЭЙ УС |  
EAU DE PARFUM 

50 мл 94 810 ₮

409850  
OLKHON | ОЛЬХОН
УСАНД ОРОХ АНХИЛУУН 
ҮНЭРТЭЙ ГЕЛЬ

230 мл 20 450 ₮

409851 
OLKHON | ОЛЬХОН
АНХИЛУУН ҮНЭРТЭЙ 
БИЕИЙН СҮҮН ШИНГЭН

230 мл 22 500 ₮

410008 
OLKHON | ОЛЬХОН
ҮНЭРТЭЙ УС |  
EAU DE PARFUM

5 мл 17 100 ₮
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Энэхүү бие арчилгааны цувралыг 
сэтгэл санааны тэнцвэр болон хүч 
чадлыг нөхөн сэргээж, байгалиас 
заяасан гоо үзэсгэлэнгээ тодруулан 
төгс харагдахад тусгайлан зориулан 
бүтээсэн билээ.

ГАРААС ГАРТ ДАМЖИХ ХАЛАМЖ 
БА ЗӨӨЛӨН АРЧИЛГАА 
Таны тос аялалд, ажил дээр, гэрт тань байх ёстой 
орлуулашгүй туслах юм!
 • Арьсыг үр дүнтэй чийгшүүлнэ
 • Арьс чангалж, цайруулна
 • Агшин зуур шингэж, арьсанд наалдах мэдрэмж 

үлдээхгүй

411170 
БӨӨРӨЛЗГӨНӨ & ВЕРБЕНА
ГАРЫН ТОС

Вербенагийн гидролат  ядарсан, 
стресст өртсөн арьсанд байга-
лийн гоо сайханг маш хурдан 
буцаан олгож, толийлгоно.
75 мл 10 900 ₮

411168 
СҮҮТЭЙ ОВЪЁОС  
& ЦАГААН БУДААНЫ ТОС
ГАРЫН ТОС

Цагаан будааны хивэгний тос 
арьсны уян хатан чанарыг 
нэмэгдүүлж, түүнийг чийгшүүлж, 
нөхөн сэргээн, зөөлрүүлнэ.
75 мл 10 900 ₮

411169 
ГАНГА ӨВС & ХУЛНАГАСҮҮЛ
ГАРЫН ТОС

Задийн хулганасүүлийн эфирийн 
тос нь арьсыг сэргээж, уян хатан 
болгоно.
75 мл 10 900 ₮

SPA Collection-ын 
бэлдмэлүүдийг хэрэглээд 
үзээрэй: манай Компанийн 
Үйлчилгээний төвүүдэд 
хүрэлцэн ирж тэдгээрийн 
бүтэц болон сэтгэл татам 
үнэрийг үнэлээрэй.
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ГАЙХАЛТАЙ  
ЗӨӨЛӨН ҮНЭР

ШҮҮСЛЭГ БӨӨРӨЛЗГӨНӨ БА ШИНЭХЭН ВЕРБЕНА 
ЖИМС, ЖҮРЖТЭНИЙ ТОД ҮНЭРТЭЙ!

ЗЭРЛЭГ ГАНГА ӨВС БОЛОН ЗАДИЙН 
ХУЛГАНАСҮҮЛИЙН ШИНЭЛЭГ, ХУРЦ ҮНЭР
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410015
ХУШ МОД БА АЛИМ
БИЕИЙН АРЬСНЫ ЧИХЭРЛЭГ 
ГУУЖУУЛАГЧ

Байгалийн гаралтай чихэр болон 
хуш модны самрын жижиглэсэн 
хальс нь арьсыг гайхалтай 
толийлгож, торгомсог болгоно.
100 мл 17 180 ₮

410021 
ХУШ МОД БА АЛИМ
УСАНД ОРОХ ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ ТОСОН 
ГЕЛЬ 

Арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, 
тэжээнэ, алим, хуш модны үл 
мэдэг үнэрийг зөөлөн татуулна.
250 мл 17 180 ₮

410018 
ХУШ МОД БА АЛИМ
БИЕИЙН АРЬСЫГ ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ 
СҮҮН ШИНГЭН

Зөөлөн бүтэцтэй тул гайхалтай 
шингэж, арьсыг зөөлрүүлнэ, 
алим, хуш модны таатай үнэртэй.
250 мл 18 400 ₮

410022 
ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ  
& НОГООН ЦАЙ
УСАНД ОРОХ ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ  
ТОСОН ГЕЛЬ

250 мл 17 180 ₮

410019  
ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ  
& НОГООН ЦАЙ
БИЕИЙН АРЬСЫГ ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ СҮҮН 
ШИНГЭН 

250 мл 18 400 ₮

410016 
ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ  
& НОГООН ЦАЙ 
БИЕИЙН АРЬСНЫ ЧИХЭРЛЭГ 
ГУУЖУУЛАГЧ 

100 мл 17 180 ₮
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АРЬС 
АРЧИЛГААГАА 
ТАНСАГ ТААШААЛ 
БОЛГООРОЙ
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ФОТО ХӨГШИРӨЛТИЙН 
ХАМГААЛАЛТ
ENDEMIX™ иж бүрдэл нь хэт 
ягаан туяаны хортой нөлөөг 
бууруулж, коллаген хямрахаас 
сэргийлнэ. Хамгаалалтын үр 
дүн 21,7%*-иар нэмэгдэнэ. 

1 32 ЭСИЙН ТҮВШИНД ЗАЛУУ 
НАСЫГ ХАДГАЛНА
Адилхан хугацаанд 
туршилт хийхэд 
«хөгширсөн» эсүүд  
26,4%*-иар багассан 
байна.

АРЬСНЫ ЭСҮҮДИЙН 
НӨХӨН ТӨЛЖИЛТ
Эпидермисийн 
шинэ эсүүд болох 
кератиноцидүүдийн 
өсөлт 26,6%*-иар 
нэмэгдсэн.
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УРГАМЛЫГ ХАНДЛАХ ШИНЭ ҮЕИЙН ТЕХНОЛОГИ — 
УРГАМЛЫН «АМЬД» ШҮҮСИЙГ БОДИТООР ХАДГАЛНА + 
МАШ ӨНДӨР БИО ИДЭВХИТЭЙ СИБИРИЙН 5 ЭНДЕМИК 
УРГАМЛУУД

ENDEMIX™ ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД 
идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хүчирхэжүүлж, арьсны эсүүдэд 
үйлчилнэ. 
Иж бүрдлийн найрлаганд дасан зохицуулагч ургамлууд багтсан бөгөөд 
тэдгээрийг эрүүл мэндийг тэтгэх биологийн идэвхит нэмэлтүүдэд үр 
дүнтэй ашигладаг.

АМЬДРАЛЫН 
ЧАНАРЫГ 
САЙЖРУУЛНА.  
ӨДӨР ТУТАМ 
ENDEMIX™ БОЛ СИБИРИЙН ЭНДЕМИК 
УРГАМЛУУДЫН ИДЭВХИТЭЙ БОДИСУУДЫГ 
ХҮЧИРХЖҮҮЛЭХ ОНЦГОЙД ИЖ БҮРДЭЛ ЮМ

Элеутерококк Цагаан даль Улаан гишүү Байгалийн 
гүүн хөх

Хонгорцгоно 
(бугийн үндэс)

* In vitro тестийн үр дүнгээр.
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411566
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЦЭВЭРЛЭХ ТОС
Зөөлөн тос нь нэг л хөдөлгөөнөөр бохирдол, 
гоёлын нүүр будалт, себумын илүүдлийг 
арилгаж, тосны давхаргийг гэмтээхгүй, 
арьсны хамгаалах шинж чанарыг 
алдуулахгүй. ENDEMIX™ ургамлын хандны 
иж бүрдэл нь эсийн нөхөн төлжилтийг 
нэмэгдүүлнэ, эфирийн тоснууд тав тухыг 
бэлэглэж, нүүрний арьсыг арчилна. Усаар 
угаах шаардлагагүй.
100 мл 12 100 ₮
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411564 
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ СЭРГЭЭХ 
ГУУЖУУЛАГЧ
Хамгийн эмзэг ба хуурайшсан 
арьсыг ч зөөлөн цэвэрлэж, 
шинэчлэнэ. Хушганы яснаас 
гаргасан энгэсэг нь бүрэлгэнэ 
болон цангис жимстэй хослон 
эвэршсэн хэсгүүдийг арилгана, 
байгалийн гаралтай тоснууд нь 
арьсыг гайхалтай чийгшүүлнэ, 
харин ENDEMIX™ иж бүрдэл 
нь эсийн нөхөн сэргээлтийг 
нэмэгдүүлнэ.
75 мл 12 100 ₮

411570 
НҮҮРНИЙ ӨӨ ДАРАХ 
СЭРГЭЭГЧ
Хэвийн, тослог эсвэл холимог 
арьсанд төгс тохирно. Тослог 
гялбааг арилгаж, бүдгэрүүлнэ, 
нүхжилтыг багасгахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. Арцны ус болон 
жимсний хүчлүүдийн иж 
бүрдлийн ачаар арьсанд өө 
үүсэхээс сэргийлнэ.
200 мл 9000 ₮

411569 
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ 
ЧИЙГШҮҮЛЭХ СЭРГЭЭГЧ
Хуурай ба мэдрэг арьсаа тайвш-
руулж, тав тухыг бэлэглээрэй. 
Чийгшүүлэх сэргээгч нь арьсыг 
тайвшруулж, арчилгааны бусад 
бэлдмэлийг түрхэхэд арьсыг 
бэлдэнэ. Лаванда цэцгийн гидро-
лат мэдрэг чадварыг бууруулж, 
үрэвслийг арилгана, далдуу 
модны гидролат арьсыг эрт 
хөгширөөхөөс сэргийлнэ, харин 
хөвөн ба цагаан будааны тос-
нууд хүрээлэн буй орчны сөрөг 
нөлөөнөөс хамгаална. 
200 мл 9000 ₮

411565
НҮҮР УГААХ УРГАМЛЫН 
БАЛЬЗАМ
ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй 
тэргүүлэх цувралын алдартай 
бүтээгдэхүүн. Байгалийн 
гаралтай томъёо (саван 
агуулаагүй) нь ургамлын 
хөөсрүүлэгчид сууриласан 
бөгөөд өдөр тутмын бохирдол, 
нүүрний будгийг зөөлөн боловч 
үр дүнтэйгээр арилгана. Арьс 
таталдах, тавгүй мэдрэмжийг 
төрүүлэхгүй, сэргэг, цэвэр 
цэмцгэр байдлыг бэлэглэнэ.
75 мл 12 500 ₮
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АЛЬФА-БИСАБОЛОЛ
цагаан гааны хандтай хослож арьсны гэмтлийг 
эдгээнэ, үрэвслийг багасгаж, эмгэг үүсгэгч 
бактериудын өсөлтийг бууруулна.

ТАВАН САЛААНЫ ХАНД
эдээс илүүдэл шингэн ба хорт бодисуудыг 
гадагшлуулна, үнэт аминдэмүүд болон био 
идэвхитэй нэгдлүүдийн эх үүсвэр. 

ХУЛГАНАСҮҮЛИЙН ТОС
сахал хуссаны дараа үүсэх үрэвслээс сэргийлнэ, 
арьсны тосны ялгаралтыг хэвийн болгоно, 
ариутгана, нүхжилтийг багасгана, батганы 
илрэлийг бууруулна.

ХУШ МОДНЫ САМРЫН ТОС
арьсыг нөхөн сэргээнэ, түүнийг тэжээж 
зөөлрүүлнэ, залуу насыг хадгална. 
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411579 
УСАНД ОРОХ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ
1-т 2 агуулагдах онцгойд 
бэлдмэл нь бие болон үсэнд 
өдрийн турш сэргэг байдлыг 
бэлэглэж, эрч хүчээр цэнэглэнэ, 
байнга хэрэглэхэд төгс тохирно. 
Мэдрэг арьсыг цочроохгүй, 
хэт хуурайшуулахгүй, сайн 
зайлагдаж арьс таталдах 
мэдрэмжийг үлдээхгүй. Кофеин 
болон L-аргинин сэргээж, 
арьсан дахь бичил эргэлтийг 
сайжруулна; хүн орхоодой болон 
ганга өвсний ханд нь биеийн 
ерөнхий байдлыг бэхжүүлнэ.
250 мл 13 900 ₮

411581
САХАЛ ХУСАХ ГЕЛЬ
Сэргээгч гель нь сахал хусалтыг 
тав тухтай, таатай болгоно. Эфи-
рийн тоснууд нь цочроо үүсэхээс 
сэргийлнэ, ургамлын хандууд 
нөхөн төлжилтийг сайжруулж, 
нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлнэ, 
харин ENDEMIX™ иж бүрдэл нь 
арьсны залуу насыг эсийн түв-
шинд хадгална. 
100 мл 20 600 ₮

411580
САХАЛ ХУССАНЫ ДАРААХЬ 
БАЛЬЗАМ
Сахал хуссаны дараахь тавгүй 
байдлыг агшин зуур арилгаж, 
арьсыг тайвшруулж, зөөлрүүлнэ, 
шинэчлэгдэх үйл явцыг 
идэвхижүүлж, шарх, зүсэлтийг 
хурдан эдгээнэ. Бальзам нь 
арьсыг таатай сэргээж, хурдан 
шингэдэг тул наалдах, таталдах 
мэдрэмжийг үлдээхгүй.
100 мл 20 600 ₮
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А, Е БОЛОН С АМИНДЭМ АГУУЛСАН, 
ШӨНИЙН ЦАГТ ТАНЫ ГОО САЙХАНЫ  
ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ ХАМГААЛАЛТЫГ 
ЕРДИЙНӨӨР ХАНГАНА. УРГАМЛЫН 
ENDEMIX™ ИЖ БҮРДЛЭЭР ХҮЧИРХЖСЭН, 
ЯМАР Ч НАСНЫ ЭРЭГТЭЙ, ЭМЭГТЭЙ 
ХҮМҮҮСТ ТОХИРНО.

 • Улайх, цочрох хандлагатай мэдрэг 
арьсыг тайвшруулна.

 • Стресс, хүрээлэн буй орчны сөрөг 
нөлөөнд (өрөө тасалгааны хуурай 
агаар, өвлийн улиралд өөрчлөгдөх 
агаарын хэм) өртсөн арьсны байдлыг 
сайжруулна.

 • Хаван арилгана, бөглөрөлтийн илрэлийг 
бууруулна.

 • Цайруулж, нүүрний өнгийг засна.
 • Хөгширөлтийн эсрэг болон фото 

хамгаалалтын илэрхий үйлчилгээтэй.
 • Арьсны дархлааг дэмжинэ, ямар ч 

шалтгаантай үрэвсэл үүсэх үйл явцыг 
саатуулна.

Исэлдэлтийн эсрэг үр 
ашгийг нэмэгдүүлэхийн 
тулд БИХН «НовоМин»-
тай хамт хэрэглэхийг 
зөвлөж байна.

ОНЦГОЙД 
АМИНДЭМИЙН 
МОЛЕКУЛ 
SEPIVITAL™
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 • БҮХ ТӨРЛИЙН АРЬСАНД • БҮХ НАСНЫХАНД 
• ЭРЭГТЭЙЧҮҮД БА ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД

411582
ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
БОДИСУУДТАЙ НҮҮРНИЙ 
АРЬСЫГ СЭРГЭЭГЧ 
Арьсандаа исэлдэлтийн эсрэг үр 
дүнтэй арчилгаа бэлэглэж, гоо 
сайхан, залуу насыг нь хадгала-
арай! ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй 
сибирийн ургамлуудын хандууд 
болон Sepivital™ онцгойд аминдэ-
мийн молекул нь арьсны байдлыг 
сайжруулж, хаван бууруулна, 
хөгширөлтийн эсрэг илэрхий үйл-
чилгээ үзүүлнэ.
200 мл 14 300 ₮

411584
НҮҮРНИЙ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ШӨНИЙН 
ТОС ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
БОДИСУУДТАЙ
Самрын тос, цэцэгсийн ус болон 
А, Е, С аминдэмтэй  баялаг тос 
нь арьсыг шөнийн цагт тэжээж, 
түүнийг исэлдэлтийн эсрэг 
бодисуудаар хангана, чийгний 
ердийн тэнцвэрийг нөхөн 
сэргээнэ. Өглөө нь арьс сэргэж, 
амраад гоо сайхнаар гэрэлтэнэ.
50 мл 25 600 ₮

411583
НҮҮРНИЙ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ӨДРИЙН ТОС 
SPF 15 ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
БОДИСУУДТАЙ
Исэлдэлтийн эсрэг маш хүчирхэг 
бодисууд ба онцгойд Sepivital™ 
аминдэмийн молекул хослосны 
ачаар тос нь нүүрний арьсыг үр 
дүнтэй арчилна, залуу насыг 
хадгалж, гоо сайханг дэмжинэ. 
Ургамлын ENDEMIX™ иж бүрдэл нь 
нарны туяаны нөлөөгөөр коллаген 
задрах үйл явцыг багасгана. 
50 мл 25 600 ₮
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ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД
арьсыг эрт хөгширөлтөөс хамгаалж, тосны 
хамгаалалтыг нөхөн сэргээхэд тусладаг ба 
коллагений гэмтлийг бууруулна.

ОМЕГА-6 БА -7 ХҮЧЛҮҮД
эсийн нөхөн төлжилт ба шинэчлэлтийг хурдасгана, 
арьсны хуурайшилттай тэмцэнэ, түүний уян 
хатан чанарыг нөхөн сэргээнэ, үрчлээ эрт 
үүсэхээс сэргийлнэ.

ОМЕГА-9 ХҮЧЛҮҮД
арьсыг сэргээж, чангална, бэхжүүлнэ, хүрээлэн 
буй орчны хортой сөрөг нөлөөг эсэргүүцэхэд 
түүнд туслана.

Поли ханаагүй тосны хүчлүүдийн үйлчилгээг 
маалинга болон сүүний овьёосны үрийн хандууд 
хүчирхэгжүүлнэ.

Үр дүнг 
нэмэгдүүлэхийн 
тулд Essentials 
цувралын БИХН  
«Хойд туйлын 
oмега-3»-ын  
хамт хэрэглэхийг 
санал болгож байна.

411585
ОМЕГА ХҮЧЛҮҮДТЭЙ НҮҮР 
УГААХ ГЕЛЬ
Маш зөөлөн үйлчилгээтэй 
томъёо нь нүүрний будгийг 
гайхалтай арилгаж, арьсыг 
хуурайшуулахгүйгээр цэвэрлэнэ.  
Эрт хөгширөхөөс хамгаална.
300 мл 15 600 ₮

411586
ОМЕГА ХҮЧЛҮҮДТЭЙ 
НҮҮРНИЙ ТОС
Арьсыг эрт хөгширөлтөөс хамга-
алж, тэжээнэ, чийгшүүлж, эсийн 
шинэчлэлтийг сайжруулна.
75 мл 15 200 ₮

411587
ОМЕГА ХҮЧЛҮҮДТЭЙ 
ЗОВХИНЫ ТОС 
Хөнгөн тос нь зовхины арьсыг 
сэргээнэ, чийгшүүлж, нөхөн 
сэргээнэ, үрчлээг багасгана. 
15 мл 11 850 ₮
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КОЭНЗИМ Q10 (УБИХИНОН)
эсийн энерги үйлдвэрлэлд оролцдог маш чухал 
кофермент, мөн хөгширөлтийн эсрэг гайхалтай үр 
дүнтэй тэмцдэг исэлдэлтийн эсрэг хүчирхэг бодис. 
Коллагений нийлэгшилтийг,  шарх эдгэрэлтийг 
хурдасгана, эсийн энергийн түвшинг нэмэгдүүлнэ, 
арьсыг уян хатан болгож, чийгийг тогтооно. 

ГИАЛУРОНЫ ХҮЧИЛ
арьсыг чийгээр хангана, бодисын солилцооны 
үйл явцуудыг сайжруулж, тосны идэвхитэй 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг арьсны гүн давхаргад 
хүргэхэд туслана.

ТЭРЭГ ЦЭЦЭГ, ХОНИН НҮДЭН 
ЦЭЦЭГ, ЦООРГОНЫ ХАНД 
хаван үүсэхээс сэргийлнэ, нүдний хөхөмдөг 
хүрээг багасгана, арьсыг сэргээнэ. 

АНАР ЖИМСНИЙ ҮРИЙН ТОС
хамгаалж, тэжээж, чийгшүүлнэ, нөхөн 
төлжилтийн гүний үйл явцуудыг эхлүүлнэ, 
арьсны гадаад үзэмж ба байдлыг илэрхий 
сайжруулна.
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411211 
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ 
ШИНЭЧЛЭХ ТОС
Коэнзим Q10 агуулсан идэвхитэй 
шинэчлэх тос нь арьсны 
эсүүдийг сэргээж, эрч хүчээр 
цэнэглэнэ. Коллаген, эластин 
болон гиалуроны хүчлийн 
ялгаралтыг нэмэгдүүлж, арьсыг 
илүү нягт, уян хатан болгоно. 
Анар жимсний үрийн тос 
арьсыг чийгшүүлж, шинэчилж, 
мэдэгдэхүйц өөрчилнө.
50 мл 22 000 ₮

411212 
ЗОВХИНЫ АРЬСЫГ 
ШИНЭЧЛЭХ ТОС
Коэнзим Q10-тай зөөлөн, 
зовхины арьсыг шинэчлэх тос нь 
арьсыг иж бүрэн арчилж,  эсийг 
эрч хүчээр тэтгэж, ядаргааны ул 
мөрийг арилгана.
15 мл 13 500 ₮
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410277
НҮҮРНИЙ АРЬСНЫ ТЭЖЭЭЛИЙН МАСК
Үр дүн: нүүрний арьс толигор, уян хатан, 
торгомсог болно! Чацаргана, абиссин байцаа 
болон хар гоньдны байгалийн гаралтай 
тостой, зөөлөн тосон бүтэцтэй маск нь 
арьсыг үр дүнтэй тэжээнэ, нөхөн сэргэлтийг 
идэвхижүүлнэ, уян хатан болгож, нүүрний 
өнгийг сайжруулна. Ургамлын бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь хүзүү, зовхины болон уруул 
орчмын бичил үрчлээг тэнийлгэнэ.
100 мл  17 700 ₮

ХАР ГОНЬДНЫ ТОС
аминдэм, ханасан болон ханаагүй тосны 
хүчлүүд, эрдсүүд ба коллагений нийлэгшилтийг 
идэвхижүүлж, арьсыг тэжээдэг, эсийн 
боловсролтыг хэвийн болгодог ферментүүдийн 
орлуулашгүй эх үүсвэр.

ЧАЦАРГАНЫ ТОС
улайлалт, гуужилт болон загатнааг бууруулна, 
судасны ханыг бэхжүүлж, арьсан дахь бодисын 
солилцоог сайжруулна; гэмтлийг эдгээж, эрт 
хөгширөлтөөс сэргийлнэ.

АБИССИН ГИЧНИЙ ТОС
эрчимтэй чийгшүүлж, чийг алдахаас сэргийлнэ, 
арьсны уян хатан чанарыг нэмэгдүүлнэ.
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411573
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ 
СЭРГЭЭГЧ МАСК 
Байгаль эх таны арьсыг арчилна! 
Хүн орхоодой болон гинкго било-
багийн ханд нь цусны бичил эргэ-
лтийг сайжруулна, хуш мод ба ши 
ургамлын тоснууд арьсыг гайхал-
тай зөөлрүүлж, био хүртээмжтэй 
хэлбэрийн фолийн хүчлийн ханд 
уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэхэд 
нөлөөлнө. ENDEMIX™ иж бүрдэл 
эсийн нөхөн төлжилтийг 26,6%*-
иар сайжруулна.
50 мл 12 200 ₮

411572 
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ГҮН 
ЦЭВЭРЛЭХ МАСК 
Арьс цэвэрлэх шинэ хандлага: 
дулаан солилцох томъёо нь бо-
хирдлыг арилгаж, нүхжилтыг 
багасгана, шаазангийн болон да-
лайн шавар нь тосны булчирхайн 
үйл ажиллагааг зохицуулна, ур-
гамлын хандууд цусны бичил эр-
гэлтийг сайжруулна. ENDEMIX™ 
иж бүрдэл нь залуу насыг эсийн 
түвшинд хадгална.
50 мл 12 200 ₮

411574
НҮҮРНИЙ ГЯЛБААГ 
БҮДГЭРҮҮЛЭХ МАСК
Тослог гялбааг арилгаж, 
арьсандаа гоо сайхан, сэргэг 
байдлыг өдрийн турш 
бэлэглээрэй! Шаазангийн болон 
ногоон хэмээх хоёр төрлийн 
шаврууд нүхжилтыг үр дүнтэй 
цэвэрлэж, 6 цагийн* турш арьсны 
гялбааг бүдгэрүүлнэ. Гамамелис, 
нарс модны болон ганга өвсний 
гидролатууд арьсыг сэргээж, 
чангална, тосны булчирхайн 
ажиллагааг хянан зохицуулна. 
50 мл 12 200 ₮

411571 
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЧИЙГШҮҮЛЭХ МАСК
Байгаль эхээс бэлэглэсэн зөв арчилгааны 
жор: самрын тоснууд болон ENDEMIX™ 
хослосон церамидын иж бүрдэл. Та төгс тав 
тухыг мэдрэнэ: таны арьсыг чийгшүүлж, 
хэт хуурайшихаас хамгаална, цаг агаарын 
өөрчлөлтүүд болон цаг хугацааны 
нөлөөнөөс та айлтгүй боллоо!
50 мл 12 200 ₮

* Хэрэглэгчдийн үнэлгээнд тулгуурлав. ** In vitro тестийн үр дүнгээр.
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БИОФЕРМЕНТЖҮҮЛСЭН 
ХАНД SALINICOCCUS 
HISPANICUS
тэнийлгэнэ, бичил үрчлээний гүн ба тоог 
илэрхий багасгана, арьсны бүтцийг сайжруулна, 
эпидермисийг бэхжүүлнэ.

ХАНДНЫ ИЖ БҮРДЭЛ
(хар гацуур, шар хус, улаан агч мод ба Банксын 
нарс) гүн чийгшүүлж, арьсанд чийгийг тогтооно.

404777 
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЧИЙГШҮҮЛЭХ ТОС
Ургамлын ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй био 
идэвхитэй хөнгөн тос нь арьсыг гүн чийгшүүлж, 
жижиг үрчлээг тэнийлгэнэ, арьсны уян хатан 
чанарыг нөхөн сэргээнэ. Хамгийн хуурай ба 
мэдрэг арьсыг эрүүлээр гэрэлтүүлж, сэргээнэ. 
50 мл 22 780 ₮
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404778 
АХИМАГ НАСНЫ АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН 
ТОСОН ИЖ БҮРДЭЛ
Тэжээлийн тос нь ахимаг насны арьсыг зөөлөн 
арчилж, түүнийг тэжээж, чийгшүүлнэ. Коллаген 
болон эластиний дутагдлыг нөхөж, байгалиас 
заяасан уян хатан чанарыг буцаан олгоно. 
Найрлаганд нь агуулагдах байгалийн гаралтай 
ургамлын хандууд хөгширөлтийн үйл явцуудыг 
удаашруулж, арьсан дээр толбо үүсэхээс 
сэргийлнэ, зөөлөн цайруулах үйлчилгээтэй.
50 мл 18 900 ₮

ТАВАН САЛААНЫ ХАНД
эдээс илүүдэл шингэнийг ба хорт бодисуудыг 
гадагшлуулна, тэжээлийн бодисууд ба 
аминдэмүүдээр арьсыг хангана.

УЛААН УСАН ҮЗЭМНИЙ ХАНД
арьсыг чангалж, чийгшүүлнэ, хөгширөлтийн 
үйл явцуудыг удаашруулна, арьс гундахаас 
сэргийлнэ, арьсыг цайруулна, нөсөө толбыг 
багасгана.

БҮРЭЛГЭНИЙ ХАНД
нөхөн төлжилтийг хурдасгана, үрэвсэл ба 
цочроог арилгана. Хавангийн эсрэг илэрхий 
үйлчилгээтэй.

ЧИХЭР ӨВСНИЙ ХАНД
тирозиназ болон меланин ферментийн 
ялгаралтыг бууруулж, нөсөөт толбо үүсэхээс 
сэргийлнэ.

АХИМАГ НАСНЫ АРЬСЫГ ТЭЖЭЭЖ, ЧИЙГШҮҮЛНЭ
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ШИНЭС МОДНЫ 
ПОЛИСАХАРИДУУД
үс хугаралтыг багасгана, толигор болгоно, үсний 
голч дотор чийгийг тогтоох тусгай бүрхүүлийг 
үүсгэж, түүнийг хэт хатахаас хамгаална.

L-АРГИНИН
үсний ургалтыг сайжруулж, үс унахаас 
сэргийлнэ, арьсны бичил гэмтлийг эдгээнэ.

В₆ БА РР АМИНДЭМҮҮД
үсний голч дотор чийгийг тогтоож, үсийг 
чийгшүүлнэ, үсийг бэхжүүлнэ, үс уналтыг 
багасгана.

ЗУУННАСТЫН ХАНД
тосны булчирхайн ажиллагааг хэвийн болгоно, 
хуурайших ба тос даахаас сэргийлнэ, үсний 
бүтцийг нөхөн сэргээнэ, хуйхны арьсыг 
тайвшруулж, чийгшүүлнэ.

409257  
ҮС ХӨВСИЙЛГӨХ ШАМПУНЬ
Байгалийн гаралтай идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдтэй  шампунь нь үс болон хуйхыг зөөлөн 
цэвэрлэж, үсийг гялалзуулна, хөвсийлгөнө. 
Байнга хэрэглэхэд үсийг толигор болгож, 
хугаралтыг багасгана, үс засалтыг удаан 
хугацаанд хадгална, үсийг механик ба дулааны 
гэмтлээс хамгаална.
250 мл 15 340 ₮

410276 
ҮСИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ШАМПУНЬ
Шампунь нь хуурай болон будагтай үсийг зөөлөн 
цэвэрлэж, амилуулна. Амарантын протеинууд 
нөхөн сэргээлтийг хурдасгаж, хуурайшилттай 
тэмцэнэ, үсний өнгийг хадгалахад туслана. 
Зууннастын ханд болон ENDEMIX™ иж бүрдэл нь 
үсийг чийгшүүлж, амилуулж, гоо сайхан, гэрэл 
гэгээг буцаан олгоно.
250 мл 15 340 ₮

406327  
ҮС УРГУУЛАХ ШАМПУНЬ
В6 болон РР аминдэмүүд, даливс ба цагаан 
гааны хандтай шампунь нь үсний уутанцарын 
үйл ажиллагааг хэвийн болгож, хуйхан 
дахь цусны бичил эргэлтийг идэвхижүүлнэ. 
ENDEMIX™ иж бүрдэл, Д-пантенол болон инулин 
нь үсийг чийгшүүлж, илүү уян хатан болгоно, 
ердийнөөр гялалзуулж, гэрэлтүүлнэ.
250 мл 15 340 ₮

404788 
ХАГНЫ ЭСРЭГ ШАМПУНЬ
Байгалийн гаралтай ургамлын ENDEMIX™ иж 
бүрдэлтэй шампунь нь эмгэг үүсгэгч бичил орчин 
үүсч хөгжихөөс сэргийлж, хаг үүсэх шалтгааныг 
устгахад туслана. L-аргининтай томъёо нь үсийг 
бэхжүүлнэ, натрийн уснинат, арц, айлс болон 
хулганасүүлийн эфирийн тоснууд ариутгах 
үйлчилгээ үзүүлж, хуйхны арьсыг сэргээнэ.
250 мл 15 340 ₮
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САРХИАГ ӨВСНИЙ ТОС
үсний үзүүр салаалахыг багасгана, үсний будаг, 
сэнс, индүүний сөрөг нөлөөнөөс хамгаална.

КЕРАТИНЫ ГИДРОЛИЗАТ
үсний голчийг нягтруулна, үсний гэмтсэн 
хэсгүүдийг нөхөн сэргээнэ, үс хугарахаас 
сэргийлнэ.

ЦАГААН ГААНЫ ХАНД
хуйхны цусны эргэлтийг сайжруулна, үс 
ургуулна, үсний бүтцийг нөхөн сэргээж, эрүүл 
арчилгаатай харагдуулна.

ДАЛИВСЫН ХАНД
үсийг бэхжүүлж, ургуулна, үсний бүхий л уртын 
дагуу тэжээнэ, үсийг хөвсийлгөж, ердийнөөр 
гэрэлтүүлнэ.
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404783 
ҮС УРГУУЛАХ 
АНГИЖРУУЛАГЧ БАЛЬЗАМ
Байгалийн гаралтай бальзам 
нь үсийг бэхжүүлж, тэгшилнэ, 
түүний ургалтыг идэвхижүүлж, 
идэвхитэй чийгшүүлнэ, эрүүлээр 
гэрэлтүүлнэ.
250 мл 16 210 ₮

404785
ҮС УРГУУЛАХ МАСК
Кератины гидролизаттай био 
идэвхитэй маск нь үсний угийг 
бэхжүүлж, үс ургах үйл явцыг 
идэвхижүүлнэ. Таны үс хүчирхэг, 
торгомсог болж, гялалзана! 
150 мл 18 800 ₮

405818
ҮС НӨХӨН СЭРГЭЭХ МАСК
Байгалийн гаралтай 
фосфолипидууд нь ENDEMIX™ 
иж бүрдэлтэй хослож хуурай 
ба будагтай үсийг гурвалсан 
арчилгаагаар хангана: тэжээж, 
чийгээр хангана, хэрэглэх болгонд 
илүү дуулгавартай болгоно. 
Кератин нөхөн сэргээлтийг 
хурдасгана, харин анар жимсний 
тос үсийг зөөлрүүлж, тэгшилнэ.
150 мл 18 800 ₮

404786
ҮСИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ 
БАЛЬЗАМ-АНГИЖРУУЛАГЧ
ENDEMIX™ ургамлын иж бүрдэлтэй 
бальзам нь гэмтсэн үсний бүтцийг 
эрчимтэй нөхөн сэргээж, будсаны 
дараа өнгийг хадгалахад туслана. 
Даливс болон зуун настын шүүстэй 
ханд нь сархи өвс, жүрж болон ши 
ургамлын тостой хослон үсийг гүн 
чийгшүүлж, зөөлрүүлнэ, ердийнөөр 
гялалзуулж, гэрэлтүүлнэ.
250 мл 16 210 ₮

409258
ҮС ХӨВСИЙЛГӨХ 
БАЛЬЗАМ-АНГИЖРУУЛАГЧ
Ургамлын ханд болон 
эфирийн тосны иж бүрдэл нь 
үсийг нэмэлтээр хөвсийлгөж, 
эрчимтэйгээр гялалзуулна, 
үс хугаралтыг мэдэгдэхүйц 
багасгана.
250 мл 16 210 ₮
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ЛАВАНДА ЦЭЦГИЙН ГИДРОЛАТ 
арьсны бичил  цууралт ба бичил гэмтлийг 
эдгээнэ, арьсыг чийгшүүлж, тайвшруулна.

ЗАМБАГА ЦЭЦГИЙН ХАНД
арьсыг тайвшруулж, загатнааг багасгана, бага 
зэрэг шархыг эдгээнэ.

СҮҮНИЙ ХҮЧИЛ
ердийн бичил орчинг дэмжинэ, эмгэг үүсгэгч бак-
терийн өсөлтийг дарангуйлна, эмзэг газрын рН 
тэнцвэрийг дэмжинэ.

Өдөр тутам, тэр дундаа сарын тэмдгийн үед, 
жирэмсэн эхчүүд ариун цэврээ сахихад, наран 
шарлагын газар болон усан санд очсоны дараа 
хэрэглэхэд төгс тохирно.

АРЧИЛГАА БА ЧИЙГШҮҮЛЭЛТ

411577  
ХУВИЙН АРИУН ЦЭВЭР 
САХИХ ГЕЛЬ 
Хөнгөн гель нь эмзэг газрын 
арьсыг зөөлөн арчилна. 
Найрлаганд нь багтах байгалийн 
гаралтай тоснууд болон ургамлын 
хандууд нь нас ахихад уян хатан 
чанар алдагдсанаас шалтгаалж 
арьс хуурайших, тавгүй байдал 
үүсэхээс хамгаална.
30 мл 14 020 ₮

ЗӨӨЛӨН 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

413467
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ФИТО САВАН
Зөөлөн саван нь эмзэг хэсгийн мэдрэг арьсыг 
гамтай цэвэрлэж, бактерийн эсрэг найдвартай 
хамгаалж, арьсыг тайвшруулна. Найрлага дахь 
эфирийн тоснууд нь ариутгах үйлчилгээтэй, 
ердийн бичил орчинг нөхөн сэргээж, хэсэг 
газрын дархлааг дэмжинэ.
300 мл 17 700 ₮
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411576  
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН 
АРИУН ЦЭВРИЙН ДЕО-ГЕЛЬ
Цэвэрлэгээний зөөлөн гель 
нь чийгшүүлэх ба ариутгах 
илэрхий үйлчилгээ үзүүлнэ, 
эмзэг хэсэгт тавгүйтэх, таагүй 
үнэр гарахаас сэргийлнэ. 
Идэвхитэй бодисууд нь 
ENDEMIX™ ургамлын хандтай  
хослож арьсны ердийн 
хамгаалалтыг нэмэгдүүлнэ.
150 мл 14 800 ₮

ЦОЧРООГҮЙ, 
ХУУРАЙШИЛТГҮЙ

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ БА 
ХАМГААЛАЛТ

ӨДРИЙН ТУРШ ҮНЭР ГАРАХААС 
ХАМГААЛНА

411578
ХУВИЙН АРИУН ЦЭВРИЙГ 
САХИХ БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ 
ЦАЦЛАГА
Флорентиний ус, замбага 
цэцгийн ханд, грейпфрутын яс 
болон ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй 
цацлага нь Candida albicans, 
Staphylococcus aureus ба бусад* 
бактерийн хувьд бактерийн 
эсрэг, мөөгөнцөр эсэргүүцэх 
батлагдсан үйлчилгээ үзүүлнэ. 
Лаванда цэцэг, цайны модны 
гидролатууд ариутгах үйлчилгээ 
үзүүлж, тавгүй байдал үүсэх, 
эвгүй үнэр гарахаас сэргийлнэ.
60 мл 13 580 ₮

* Дүгнэлт № 01159 ООО «КосмоПродТест» Хүнсний ба гоо сайханы 
бүтээгдэхүүнүүдийн чанар, аюулгүйн байдлын үнэлгээ хийх эрдэм 
шинжилгээ, практикийн төв», 26.07.2017.

411575
ХУВИЙН АРИУН ЦЭВРИЙГ САХИХ ХӨӨС
Балжингарма, төлөгч өвс, ажиг өвсний ханд 
болон сүүний хүчилтэй зөөлөн хөөс нь мэдрэг 
арьсыг хуурайшуулахгүйгээр зөөлөн цэвэрлэнэ. 
Бэлдмэл нь эмзэг газрын рН-тэнцвэрийг дэмжиж, 
ариутгах үйлчилгээ үзүүлнэ, өдрийн турш тав 
тухыг мэдрүүлнэ.
150 мл 16 800 ₮
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Нарнаас 
хамгаалах тос 

SPF

Наран шарлагын 
төгс цаг хугацаа

10:00 цагаас өмнө 
ба 16:00 цагаас хойш 

биеэ бүрэн 
халхлана

Байгалийн гаралтай 
даавуун хувцас 

Нарны шил 
ба малгай

НАРАНД ШАРАХ АЮУЛГҮЙ ТОМЪЁО
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412269 
SPF 50 НАРНААС ХАМГААЛАХ 
НҮҮРНИЙ ТОС
Байгалийн гаралтай ургамлын 
хандны  ENDEMIX™ иж бүрдэл, 
пантенол болон хумсан цэцгийн 
хандтай тос нь хүрээлэн буй орчны 
сөрөг нөлөөтэй тэмцэхэд туслана. 
Өргөн хүрээний үйлчилгээтэй 
шүүгч бодисуудын хослол 
болон арчилгааны бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг агуулсан тул биеийн 
арьсыг тэгш борлуулж, нүүрний 
арьсыг нарны туяаны сөрөг 
үйлчилгээнээс хамгаална. 
50 мл 24 900 ₮

412270 
SPF 30 НАРНААС ХАМГААЛАХ 
БИЕИЙН СҮҮН ШИНГЭН
Ургамлын ENDEMIX™ иж 
бүрдэлтэй зөөлөн сүүн шингэн нь 
UVA- ба UVB туяанаас үр дүнтэй 
хамгаалж, арьсыг зөөлөн арчлах 
үйлчилгээ үзүүлнэ. Арьсыг фото 
хөгширөлт, түлэгдэлт болон 
гэмтлээс найдвартай хамгаална. 
Е аминдэм, абиссин гич ба хумсан 
цэцгийн тос нь биеийн арьсыг 
зөөлөн арчилж, түүнийг зөөлөн, 
толигор болгоно.
100 мл 23 200 ₮

 • ФОТО ХӨГШИРӨЛТ БОЛОН АРЬСНЫ 
НӨСӨӨЖИЛТӨӨС ДЭЭД ЗЭРГЭЭР 
ХАМГААЛНА.

 • УСАНД ТЭСВЭРТЭЙ ҮР ДҮН ҮЗҮҮЛНЭ. 

 • БҮТЭЭГДЭХҮҮН НЬ 7 ЦАГИЙН ТУРШ 
НАРНААС ХАМГААЛНА.
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ЗУУННАСТЫН ГЕЛЬ
гүн чийгшүүлж, арьсыг шинэчилж, 
залуужуулна.

ГАМАМЕЛИС ЦЭЦГИЙН УС
исэлдэлтийн эсрэг хүчтэй үйлчилгээтэй, 
цэвэрлэж, арьснаас хорт бодисуудыг 
гадагшлуулна.

ЛАВАНДА ЦЭЦГИЙН 
ЭФИРИЙН ТОС
сэргээж, нөхөн төлжүүлж, арьсыг шинэчилж, 
залуужуулна.

ХУС МОД, БАЛЖИНГАРМА БА 
ХОНГОРЗУЛ ЦЭЦГИЙН ХАНД
хавагнах, гуужихаас сэргийлнэ, тайвшруулж, 
загатнааг арилгана, зөөлөн ариутгах, бактерийн 
эсрэг үр дүнтэй.
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САВАН БА ТОС 
НЬ УСАНД ОРОХ 
ӨРӨӨНИЙ ТАНЫ ТӨГС 
ТУСЛАГЧИД:
 • хэд хэдэн савлагааг 
нэг доор орлуулж 
эзлэх зайг хэмнэнэ

 • гэр бүлийн бүх 
гишүүдэд тохирно

 • ашиглахад хялбар 
тунлагчтай тогтвор-
той савлагаатай

412444 
ГАРЫН БА БИЕИЙН АРЬСАНД  
ЗОРИУЛСАН САВАН
Зууннасттай, хус мод, балжингарма ба хонгорзул 
цэцгийн хандтай зөөлөн саван нь мэдрэг арьсыг 
ч чийгшүүлж, зөөлөн цэвэрлэнэ. Цочроо ба улай-
лтыг арилгана, исэлдэлтийн эсрэг үйлчилгээтэй, 
арьсыг зөөлрүүлж, торгомсог болгоно.
300 мл 14 600 ₮

412445 
ГАРЫН БА БИЕИЙН АРЬСАНД  ЗОРИУЛСАН ТОС
Зууннасттай, хус мод, балжингарма ба хонгорзул 
цэцгийн хандтай хөнгөн бүтэцтэй тос нь арьсыг 
чийгшүүлж, тэжээнэ, зөөлрүүлнэ, тав тухыг бэлэглэж, 
торгомсог болгоно, арьсыг шинэчилж, залуужуулна. 
Хуурай ба мэдрэг арьсанд тохирно, агшин зуур шингэж, 
наалдсан мэт мэдрэмжийг үлдээхгүй.
300 мл 14 600 ₮

ШИНЭ  
БҮТЭЭГДЭХҮҮН! 
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ФИСТАШКИЙН ТОС
арьсанд гүн нэвчиж, чийгийг тогтооно, эпидер-
мисийн хамгаалах үүргийг нөхөн сэргээнэ.

БОСВЕЛЛИЙН ДАВИРХАЙ
үрэвслийн эсрэг илэрхий үйлчилгээтэй, хүрээ-
лэн буй орчны сөрөг нөлөөг, мөн ахуйн химийн 
бодисуудын нөлөөг багасгана.

БЕТАИН 
идэвхитэй чийгшүүлж, агаар сэлбэх үйлчилгээ-
тэй, арьсны цочроог арилгаж, түүнийг зөөлөн, 
торгомсог болгоно.

ЧАЦАРГАНЫ ТОС 
эрт хөгширөхөөс сэргийлж, улайлт, гуужилт 
болон загатнааг бууруулна, судасны ханыг 
бэхжүүлж, арьсан дахь бодисын солилцоог 
сайжруулна.

410274  
УСАНД ОРОХ ГЕЛЬ
ҮНДСЭН АРЧИЛГАА

Усанд орох торгомсог гель 
нь арьсыг зөөлөн цэвэрлэнэ, 
зөөлрүүлж, ангижруулна. 
Шинэхэн чацарганы үнэр өдрийн 
турш эрч хүчээр цэнэглэнэ.
250 мл 13 150 ₮
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410273 
ГАРЫН ТОС
ҮНДСЭН АРЧИЛГАА

Бетаин, босвеллийн давирхай 
болон ургамлын ENDEMIX™ 
иж бүрдэлтэй тэжээлийн 
тос нь үрэвслийн эсрэг 
илэрхий үйлчилгээ үзүүлнэ, 
цочроог арилгаж, гарын 
арьсыг чийгшүүлнэ, зөөлөн, 
толигор,  торгомсог болгоно. 
Бичил гэмтлийн эдгэрэлтийг 
хурдасгана, арьсны уян хатан 
чанарыг хадгална.
75 мл 13 580 ₮

410275  
ГАРЫН АРЬСНЫ ГУУЖУУЛАГЧ
ҮНДСЭН АРЧИЛГАА

Ургамлын ENDEMIX™ иж 
бүрдэлтэй гуужуулагч нь 
арьсны эвэршсэн хэсгүүдийг 
зөөлөн арилгана, ус, тосны 
тэнцвэрийг хэвийн болгож, нөхөн 
сэргээлтийг хурдасгана.
75 мл 12 710 ₮

409978 
БИЕИЙН АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ТЭЖЭЭЛИЙН ТОС
Цөцгийн тосны гайхалтай 
бүтэцтэй тос нь фисташка, 
чацаргана болон сархиаг 
өвсний тосоор баялаг. Хуурай 
бөгөөд усгүйжсэн арьсанд амин 
чийгийг бэлэглэж, эсүүдийг 
ашигтай бодисуудаар хангана. 
Гүзээлзгэний ханд арьсыг 
нөхөн сэргээж, түүнд тав тухыг 
бэлэглэж, торгомсог болгоно. 
Агшин зуур шингэж, биед хөнгөн 
хуваарилагдснаар цочроо 
үүсэхээс сэргийлнэ.
150 мл 16 210 ₮
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ГОДИЛ, ЦАРС МОДНЫ 
ХОЛТОСНЫ ХАНД
хуурай, сэргэг байдлыг хангана. 

ПРОПОЛИСИЙН ХАНД
цочроо ба үрэвслийг үүсгэх бактерийн өсөлт 
хөгжлийг саатуулна.

АРВАЙН ГУРИЛ
арьсыг сэргээж, торгомсог болгоно, задгай 
гутал дотор хөл гулгахаас сэргийлнэ. 

ХАГ ӨВСНИЙ ХАНД 
(EVOSINA®)
үрэвслийн эсрэг үйлчилгээтэй ба бактери 
үүсэхийг дарангуйлж, таагүй үнэрийг 
арилгана.

408254
ХӨЛНИЙ ТОС
ИЖ БҮРЭН АРЧИЛГАА

Прополисийн хандтай, ENDEMIX™ 
ургамлын иж бүрдэл болон үнэт 
тостой томъёо нь арьсыг тэжээж, 
зөөлрүүлнэ, тав тухыг бэлэглэнэ. 
Гиалуроны хүчил болон байга-
лийн гаралтай глюкоманнан поли-
сахарид нь хуурайших хандлага-
тай арьсанд жинхэнэ аврал болно!
75 мл 18 300 ₮

411588
ХӨЛНИЙ ТОС
БАКТЕРИЙН ЭСРЭГ

Байгалийн гаралтай Evosina® ургамлын 
ханд, манука, айлс, цайны модны тоснууд, 
маклейн ханд нь бактерийн эсрэг 
үйлчилгээ үзүүлж, загатнаа, хорсолт, 
таагүй үнэрийг арилгана. Годил, царс 
модны холтосын ханд болон тапиокийн 
цардуул нь хөлс ялгаралтыг бууруулж, 
өдрийн турш сэргэг байдлыг дэмжинэ. 
75 мл 15 340 ₮
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ТОП 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

99%
NATURAL

СИБИРИЙН 
БАЛЬЗАМУУД – 
1996 ОНООС ХОЙШ ОРШИН 
ТОГТНОХ БРЕНД

Siberian Wellness-ийн сибирийн 
бальзамууд — гэр бүл болгонд зориулсан, 
дуртай өдөрт, жилийн дуртай улиралд 
хэрэглэх төгс мастхэв!

ҮР АШИГТАЙ ТОМЪЁОНУУД
Батлагдсан үйлчилгээтэй байгалийн 
гаралтай идэвхитэй бодисууд ба эмийн 
сангийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хослол.  

ЁС ЗҮЙТЭЙ
Амьтан дээр туршаагүй.

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ
Бальзам болгонд 88-100% байгалийн 
гаралтай бүрэлдэхүүн хэсгүүд агуулагдана.

23 ЖИЛИЙН БОРЛУУЛАЛТ 

> ДЭЛХИЙН 60 УЛС ОРОН 

> ЖИЛД 3 500 000 
ХЭРЭГЛЭГЧИД 
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КОРЕНЬ
ОЛОН ТАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 
БАЛЬЗАМ

 • Янз бүрийн гаралтай 
үрэвслийг намдаана. 

 • Түрхсэн хэсгийг халааж, 
биеийн байдлыг сайжруулна. 

 • Тамир тэнхээг сэргээнэ. 
 • Гар, хөлний үе мөчний таагүй 

мэдрэмжийг хөнгөвчилнө.
Идэвхитэй найрлага: жодооны тос, гавар, эвка-
липтийн эфирийн тос, нарсны давирхай, ганганы 
ханд, царсны холтосны ханд, цээнийн ханд, эл-
харшийн ханд, халгайн ханд, зөрөг цэцгийн ханд, 
бадааны ханд, толгодын бударганын ханд, цагаан 
хошооны ханд, цооргонын ханд, алтанцэгцүүхэйн 
ханд, хусны агилын ханд.
250 мл
402860 14 710 ₮ 
409066 15 200 ₮

АЙЛ БҮРТ БАЙХ  
НОГООН ЭМИЙН 
САН!

409069 
ЭЛЬБЭШЭН | ИЛБЭЧИН 
АРИУТГАГЧ БАЛЬЗАМ

 • Амны хөндийг цэвэрлэнэ.
 • Бактериас хамгаалж амны 

хөндийн ердийн бичил орчинг 
дэмжинэ.

 • Үрэвслийг буулгаж, буйлнаас 
цус шүүрэхээс хамгаална.

 • Амнаас гарах эвгүй үнэрийг 
арилгана.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: маклейн 
ханд, хлоргексидин, эвкалипт, батраш, цайны 
мод, хулганасүүл, виролын эфирийн тосны 
иж бүрдэл.

250 мл 13 800 ₮96%
NATURAL

В связи с обновлением дизайна серии 
внешний вид товара может отличаться 
от представленного в каталоге.
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95%
NATURAL

92%
NATURAL

100%
NATURAL

В связи с обновлением дизайна серии 
внешний вид товара может отличаться 
от представленного в каталоге.
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100% АШИГТАЙ: БАЙГАЛЬ ЭХ ИД  
ШИДИЙГ БҮТЭЭНЭ!

АЛХАМ ТУТАМДАА ХӨНГӨН, ТАВ ТУХТАЙ 
БАЙДЛЫГ МЭДРЭЭРЭЙ!

ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ?
 • Хөл хавагнасан.
 • Өндөр өсгийтэй гутал эсвэл 

арьсан дахь цусны бичил 
эргэлтийг саатуулдаг гутлыг 
байнга өмсдөг.

 • Биеийн ачаалал авах, 
удаан алхах үед хөл ядарч, 
хүндэрсэн. 

 • Судасны бүдүүрэл, бичил 
судасны торлог үүссэн үед 
хэрэглэнэ.

ХӨЛИЙГ СЭРГЭЭГЧ ТОС № 3
 • Идэвхитэй сэргээгч иж бүрдэлтэй байгалийн гаралтай 

тос нь ядаргааг хурдан тайлж, хөл хүнд оргих 
мэдрэмжийг арилгана.

 • Арьсан дахь цусны эргэлтийг идэвхижүүлнэ: 
троксерутин, ниацинамид, кофеин, туулайн бөөр, 
хэрээнүд ба усан үзэмний ханд.

 • Дулаацуулах үйлчилгээ ба хөнгөн мэдрэмжийг 
бэлэглэнэ: эмийн хануур хорхой ба уулын тэрэг 
цэцгийн ханд.

 • Арьсыг чангална: батраш, нимбэг, майлс ба лаймын 
эфирийн тос.

75 мл
401804 13 100 ₮ 
409058 22 600 ₮

НӨХӨН СЭРГЭЭХ БАЛЬЗАМ №5
Байгалийн гаралтай бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй иж бүрдэл нь 
арьсны нөхөн төлжих үйл явцуудыг хурдасгаж, үрэвслийг 
үр дүнтэй арилгана. Сибирийн давирхай, зөгийн сүүнцэр, 
эвкалипт, жодоо мод, айлс, лаванда цэцгийн эфирийн тос, 
далсар ба амарантын ханд нь тайвшруулах үйлчилгээ 
үзүүлж, нар, салхинд түлэгдсэн, жаварт хайрагдсан, 
шавьжинд хазуулсан арьсыг нөхөн сэргээнэ.
30 мл
401802 11 230 ₮
409072 13 200 ₮

ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ 
АМЬДАРЦГААЯ: ЯГ ЭНД, 
ЯГ ОДОО!

БАЛЬЗАМ ФОРТЕ 
ТАЙВШРУУЛАХ № 9
Зориулалт:
 • дэлгэцийн ард удаан 

хугацаанд суудаг хүмүүст;
 • «хүзүү/бүсэлхий» өвдөхийг 

биеэрээ мэдэрсэн хүмүүст;
 • хүзүү нь хөшдөг хүмүүст, 

дан ялангуяа намар, өвлийн 
салхитай улиралд.

БАЛЬЗАМ ХЭРХЭН 
АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Царс модны үндсийн ханд 
NaTech Products – MeristeM 
өвдөлтийн ба үрэвслийн үйл 
явцуудад нөлөөлж, тайвшруулах 
үйлчилгээ үзүүлнэ.
Гаа, гавар ба батрашийн тос 
арьсан дахь цусны бичил 
эргэлтийг идэвхижүүлж, 
бодисын солилцоог сайжруулна, 
үрэвслийг бууруулна.

50 мл
402861 13 900 ₮
409065 13 910 ₮
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ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ?
 • үе мөчний ба булчингийн эдэд нас 

ахихад гарах өөрчлөлтүүдийн үед

 • хөдөлгөөний идэвхийг байнга 
дэмжихэд

 • нурууны нугалам, үе мөч, яс-
булчингийн тогтолцооны архаг 
эмгэгтэй хүн гэмтлийн дараа нөхөн 
сэргээх эмчилгээнд хэрэглэнэ*

* Эмчийн зааврыг мөрдөнө үү.

ЦАГ 
ХУГАЦААГААР 
ШАЛГАГДСАН 
ДОМОГТ 
БАЛЬЗАМ! 
ЖИВОКОСТ

БАЙНГА ХЭРЭГЛЭДЭГ 

> 1 000 000 
ХЭРЭГЛЭГЧИД!

ШИНЭ  
БҮТЭЭГДЭХҮҮН! 
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БАЛЬЗАМЫН ХОЁР 
ТОМЪЁО: АЛИЙГ НЬ 
СОНГОХ ВЭ?

#1 #2

БАЙГАЛИЙН 
ХҮЧ ЧАДАЛ — 
ХӨНГӨН 
ХӨДӨЛГӨӨН! 
 • Хондроитин мөгөөрсөн 

эдийг нөхөн төлжүүлнэ. 

 • Глюкозамин мөгөөрс, 
шөрмөс, холбогч эдийг 
нөхөн сэргээж, үений 
шингэний ялгаралтыг 
дэмжинэ.

 • Хөөсөнцөр замгийн ханд 
хаван бууруулна.

 • тормуг өвсний ханд 
үрэвсэл үүсэхээс 
сэргийлнэ.

 • Касторын тос, барагшун 
ба гавар нь өвдөлтийг 
арилгана.

 • PP аминдэм, гавар, 
касторын тос ба 
ваниллилбутилийн 
эфир нь арьсан дахь 
цусны бичил эргэлтийг 
нэмэгдүүлж, бусад 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
шингээлтийг сайжруулна, 
нөхөн сэргээх үр дүнг 
бэхжүүлнэ.

402692 
СОНГОДОГ ТОМЪЁО

ЖИВОКОСТ 
БИЕИЙН АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН 
ӨВӨРМӨЦ НӨХӨН СЭРГЭЭХ БАЛЬЗАМ
Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд:
 • хондроитин 
 • глюкозамин 
 • хөөсөнцөр замгийн ханд
 • тормуг өвсний ханд
 • эфирийн тосны иж бүрдэл
 • гавар
 • гаа

 
Богино хугацаанд урт удаан 
хадгалагдах үр дүнд хүрэхийн 
тулд шинэчилсэн томъёог 
хэрэглээрэй!
100 мл 12 040 ₮

415535 
 ХҮЧИРХЖҮҮЛСЭН ТОМЪЁО

ЖИВОКОСТ 
НӨХӨН СЭРГЭЭХ ФОРТЕ БАЛЬЗАМ

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд:
 • касторын тос
 • барагшун
 • хондроитин 
 • глюкозамин 
 • хөөсөнцөр замаг
 • тормуг өвсний ханд
 • зэдгэлжийн ханд
 • ниацинамид (В₃ аминдэм)
 • гавар 
 • ваниллилбутилийн эфир
 • эфирийн тосны иж бүрдэл

100 мл 12 900 ₮
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401803 
МУЛЬХЭН | МӨСХӨН
ХӨЛИЙГ АМРААГЧ ГЕЛЬ

Хаван болон арьсанд 
зогсонгишил үүсэх үйл явцыг 
арилгана. Таатай, хөнгөн 
мэдрэмжийг бэлэглэнэ.
75 мл 12 570 ₮

402579
УЯН НОМО | УЯН НУМ
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ БИЕИЙН 
БАЛЬЗАМ

 • Хөдөлгөөнийг мэдэгдэхүйц 
сайжруулна.

 • Сэрүүцүүлж үрэвслийг 
арилгахад туслана. 

 • Хурдан бөгөөд тогтвортой 
үйлчилгээтэй.

100 мл 10 160 ₮

401805
УДХЭН ОЙ | ОЙ
ХУЙХНЫ АРЬСЫГ СЭРГЭЭХ ЛОСЬОН

Найрлага дахь эфирийн тоснууд 
болон хандууд нь хаг үүсэхээс 
сэргийлнэ. Идэвхитэй бүрдэл 
хэсгүүдийн иж бүрдэл нь үсийг 
илүү хүчтэй болгож үс ургалтыг 
идэвхижүүлнэ.
250 мл 12 570 ₮
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401832
ДУХААЛ АЗА |  
АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ
ИЛЛЭГ ХИЙХ СЭРГЭЭГЧ ТОС

Бодисын солилцооны үйл 
явцуудыг идэвхижүүлнэ, цусны 
эргэлтийг сайжруулж, эсийг 
хүчилтөрөгчөөр хангана. Эдийн 
уян хатан чанарыг нэмэгдүүлнэ.
100 мл 10 160 ₮

401833
ДУХААЛ АЗА |  
АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ
ИЛЛЭГ ХИЙХ ДУЛААЦУУЛАХ ТОС

Булчин сулруулна, тайвшруулах 
үнэртэй тул ядаргаа тайлна.
100 мл 10 160 ₮

401834
ДУХААЛ АЗА |  
АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ
ИЛЛЭГ ХИЙХ ТАЙВШРУУЛАГЧ ТОС

Арьсыг тэгшилнэ, булчинг 
сэргээнэ, биемахбодид шингэн 
хуримтлагдахыг саатуулж, хаван 
үүсэхээс сэргийлнэ.
100 мл 10 160 ₮
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SIBERIAN 
WELLNESS-ИЙН 

ШҮДНИЙ ОО:
ӨДӨР БҮР ЭРҮҮЛЭЭР ИНЭЭМСЭГЛЭЦГЭЭЕ!
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ЗОРИУЛАЛТ:
 • тодхон амтанд дуртай бөгөөд амны хөндийн 

байгалийн гаралтай арчилгааг эрхэмлэдэг 
хүмүүст

 • амьсгалаа цэнгэг болгохыг хүсдэг хүмүүст
 • шүд цооролтын эсрэг найдвартай хамгаалалт 

хайж буй хүмүүст

ENDEMIX 
сибирийн 
эндемик 
ургамлууд

(F) 0% 
фтор 
агуулаагүй

min 98,3% 
байгалийн 
гаралтай 
бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд

100% 
байгалийн 
гаралтай шүүс

10%  
ксилитол 

99,1%  
байгалийн 
гаралтай бүрэл-
дэхүүн хэсгүүд

Сибирийн прополис, нохойн хошуу, чацаргана 
болон байгалийн гүүн хөхийг агуулсан

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ШҮДНИЙ ОО 

Өдөр тутам загварлаг, 

БОТАНИК ШҮДНИЙ 
ОО ХЭРЭГЛЭХ

ЧУХАЛЧИЛЖ ҮЗДЭГ ХҮМҮҮСТ:
 • амны хөндийн байгалийн гаралтай, үр дүнтэй 

арчилгаа
 • жоронд фтор агуулагдаагүй
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ПААЛАНГ ЦАЙРУУЛЖ,  
АМНЫ ХӨНДИЙГ ИЖ БҮРНЭЭР 
ХАМГААЛНА

411380
ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ & УЛААН 
ШАВАР
ИЖ БҮРЭН ШҮДНИЙ ОО 

Амны хөндийг хамгаална: 
амттайхан гүзээлзгэнэ, амьсгал 
сэнгэнүүлэх замбага цэцэг, мөн 
цэвэрлэгээний улаан шавар! 
(хамгийн эмзэг пааланд ч тохирно).
75 мл 13 600 ₮

99,1%
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
БҮРЭЛДЭХҮҮН 
ХЭСГҮҮД

ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ!
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ПААЛАНГ ЦАЙРУУЛЖ, 
БУЙЛ БЭХЖҮҮЛЭХ

411381
НЭРС & МОДНЫ НҮҮРС
ТАС ХАР ШҮДНИЙ ОО

Модны нүүрс нь пааланг 
цэвэрлэж, цайруулдаг, харин 
нэрсний ханд нь буйлыг 
хамгаалдаг ба сайхан амттай. 
75 мл 13 600 ₮

ОНГОН ДАГШИН. 
АМТТАЙ. ЦЭНГЭГ!
ОЛОН ТӨРЛИЙН АМТЛАГ ЖИМСНИЙ ХОЛИМОГТОЙ 
ШҮДНИЙ ОО НЬ ӨГЛӨӨ, ОРОЙДОО САЙХАН ЭРЧ ХҮЧ 
ОЛГОХ БАЙГАЛЬ ЭХИЙН БҮТЭЭЛ ЮМ!

ПААЛАНГ ЦАЙРУУЛЖ, 
АМЬСГАЛЫГ СЭНГЭНҮҮЛНЭ

411379
КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
АМЬСГАЛ СЭНГЭНҮҮЛЭХ ШҮДНИЙ ОО 

Ногоон жүрж кинотто болон 
халуун орны жимс лемонграсс 
нь гоёмсог замбага цэцэгтэй 
хослон амьсгалыг маш сайхан 
сэнгэнүүлж, шүдний чулуу 
үүсэхээс сэргийлнэ.
75 мл 13 600 ₮

өдөр болгон 
хэрэглэхэд  
төгс тохирно!

цэнгэг  
амьсгал

шүд цоорохоос 
хамгаална

тодхон  
шүүслэг амт

цэвэр паалан

эрүүл буйл

365
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ГОЁМСОГ ИНЭЭМСЭГЛЭЛД 
ЗОРИУЛСАН СИБИРИЙН 
УРГАМЛУУДЫН ХҮЧ ЧАДАЛ!
ШҮДНИЙ МЭДРЭГ 
ЧАНАРЫГ БУУРУУЛНА 
6-аас дээш насны хүүхдэд тохиромжтой

411378 
СИБИРИЙН ЧАЦАРГАНА
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ШҮДНИЙ ОО

Ооны зөөлөн бүтэц нь шүдний 
пааланг гэмтээхгүйгээр хамгийн 
мэдрэг шүдийг ч зөөлөн ба үр 
дүнтэй цэвэрлэнэ.
100 мл 10 700 ₮

БУЙЛ ХАМГААЛНА
ИЖ БҮРЭН АРЧИЛГАА

410944 
БАЙГАЛИЙН ГҮҮН ХӨХ 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ШҮДНИЙ ОО

Шүд цооролт, пародонтит, 
амны хөндийн үрэвсэл үүсгэгч 
5 өвөрмөц төрлийн бактериудаас 
баталгаатай хамгаална*.
100 мл 10 700 ₮
* in vitro судалгааны үр дүнгээр, Улсын 
төсөвт Дээд боловсрол олгох боловсролын 
байгууллага «И.П.Павловын нэрэмжит 
Санкт-Петербург хотын Улсын анагаах 
ухааны анхны Их сургууль» -ийн баазад 
сууриласан судалгаа (2018 оны 6-р сар).

ПААЛАН БЭХЖҮҮЛНЭ

411377 
СИБИРИЙН НОХОЙН ХОШУУ 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ШҮДНИЙ ОО

Амны хөндийн эдийг үр 
дүнтэй нөхөн сэргээж, эдгээнэ, 
пародонтоз үүсэхээс сэргийлнэ, 
шүдний пааланг бэхжүүлж, шүд 
цоорох эрсдлийг бууруулна.
100 мл 10 700 ₮

АМЬТАН ДЭЭР 
ТУРШААГҮЙ

ХОРТ 
БОДИСУУД
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ИЖ БҮРЭН 
АРЧИЛГАА
ШҮД ЦООРОЛТООС 
СЭРГИЙЛНЭ

411376 
СИБИРИЙН ПРОПОЛИС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ ШҮДНИЙ ОО

Байгалийн гаралтай бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь цус шүүрэх, буйл 
хавагнахыг багасгана, амны 
хөндийн салстыг эдгээж, шүд 
цооролтоос сэргийлнэ.
100 мл 10 700 ₮
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406331
ХҮҮХДИЙН АРЬС 
АРЧИЛГААНЫ ТОС
ХӨВӨН БОЛОН РОМЫН БАЛЖИНГАРАМТАЙ

Таны хүүхдийн арьсыг төрсөн 
өдрөөс нь арчилахад тусгайлан 
зориулагдсан! Ромын балжингарма 
болон лавандагийн гидролатууд нь 
хуурайшил ба гуужилтыг арилгаж, 
цочроо ба улайлалт үүсэхээс сэргий-
лнэ. Хөвөн болон цагаан будааны тос 
нь хүүхдийн эмзэг арьсыг идэвхитэй 
зөөлрүүлж чийгшүүлнэ.
100 мл 12 600 ₮

«ВИТАМАМА» — ХҮЧТЭЙ ДАРХЛАА ҮҮСГЭГЧ, 
ХҮҮХДИЙН ЗӨӨЛӨН ЭМЗЭГ АРЬСЫГ АРЧЛАХ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН. БҮХ БЭЛДМЭЛҮҮДИЙН СУУРИНД 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД БОЛОН 
ЗОХИОГЧИЙН ШАЛГАГДСАН ЖОРУУД БАГТСАН. 
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404240 
ХҮҮХДИЙН ТОС
БАЛЖИНГАРМЫН УСАН СУУРЬТАЙ

Пантенол болон тэрэг цэцэгтэй 
хүүхдийн тос нь багачуулын 
нимгэн, зөөлөн арьсыг арчилна. 
Балжингармын усан суурь болон 
цэнхэр балжин гармын эфирийн 
тос нь чонын хөрөвш яр, шүүдэст 
эмзэгшил болон шавьжинд 
хазуулахад цочроог арилгаж, 
биеийн байдлыг хөнгөвчилнө. 
200 мл 17 200 ₮

404242
ХҮҮХДИЙН ХӨӨСӨН САВАН
БАЛЖИНГАРМЫН УСАН СУУРЬТАЙ

Алтантовч болон нарс модны 
усан суурьтай зөөлөн хөөсөн 
саван нь таны хүүхдийн энхрий 
мэдрэг арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, 
түүнийг зөөлрүүлж, чийгшүүлнэ. 
Алтантовч болон лавандагийн 
тоснууд нь хуурайшилт, цочроо 
үүсэхээс сэргийлнэ. Жинхэнэ 
байгаль ид шидийг бүтээнэ!
250 мл 17 200 ₮

404241
УСАНД ОРУУЛАХ БАЛЬЗАМ 
БАЛЖИНГАРМЫН УСАН СУУРЬТАЙ

Байгалийн гаралтай ургамлын 
бальзам нь хүүхдийн зөөлөн 
арьсыг арчилж, цочроо болон 
улайлт үүсэхээс сэргийлнэ. 
Хумсан цэцэг, ажиг өвс болон 
шүүдэргэнэ нь арьс нуралтыг 
хатааж, үрэвслийн эсрэг, ариутгах 
үйлчилгээтэй. Лаванда болон 
балжин гармын эфирийн тоснууд 
нь хүүхдийг тайван нойрсуулна.  
200 мл 16 300 ₮
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«АЛТАН ЗАГАС»: ТАНЫ 
ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН 
ОМЕГА-АШИГ!

ЦЭВЭР НАЙРЛАГА

Этилийн эфирүүдийн концентрат 
ПХТХ — эм зүйн чанартай өндөр 
түвшинд  цэвэршүүлсэн түүхий 
эд, стандартчилсан омега-3 
хүчлүүдийн агууламжтай 
(DSM Nutritional).

ТААГҮЙ ҮНЭРГҮЙ

Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд 
загасны үнэрийг багасгах less fish 
smell технологийг ашигладаг.

ЗОХИСТОЙ ХЭМЖЭЭ: 
ЗАГАСАН КАПСУЛУУД

Хэрэв хүүхэд загасыг бүхлээр нь 
залгиж чадахгүй байвал зөөлөн 
цэлцэгнүүрэн капсулыг амархан 
онгойлгож, түүний агууламжийг 
хоолтой хольж өгч болно.

3+ 500126
АЛТАН ЗАГАС
ОМЕГА‑3 ХҮЧЛҮҮД БОЛОН АМИНДЭМҮҮД

Алтан загасны капсулд агуулагдах омега‑3 
хүчлүүд болон аминдэмүүд хүүхдийн зөв зохи‑
стой өсөлт хөгжилд шаардлагатай. Тэдгээр нь нүд‑
ний торлог бүрхүүлийг зөв бүрэлдүүлж, ой тогто‑
олтыг бэхжүүлнэ, мэдрэлийн болон зүрх‑судасны 
тогтолцоог бүрэн дүүрэн хөгжихөд нөлөөлнө. 
Капсул нь өвөрмөц хэлбэртэй учир тунг тааруулж, 
хоолонд нэмэхэд тохиромжтой, бүтээгдэхүүнийг 
исэлдэхээс найдвартай хамгаална.
Найрлага: омега-3 поли-ханаагүй тосны хүчлүүдийн  
75%-ийн этилийн эфирын концентрат, маалингын тос, Е аминдэм, 
А аминдэм, D3 аминдэм.

75 г 20 330 ₮
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406453 
ТУТТИ-ФРУТТИ
ҮСНИЙ ЦАЦЛАГА

Ээдрээтэй асуултын байгалийн 
хариулт: нойрссоны дараа эсвэл 
усанд орсоны дараа хуурай ба 
нойтон үсийг хялбархан самнана! 
Инулин болон далдуу модны 
гидролат нь үсийг чийгшүүлнэ, 
толигор болгож, гэрэлтүүлнэ, 
Мөсөн чихрийн тод үнэр нь үс 
самналтыг жинхэнэ таашаал 
болгож хувиргана!
100 мл 12 600 ₮

500163
ВИТАМИНКА
11 АМИНДЭМТЭЙ ҮРЭЛ

Байгалийн гаралтай амттай үрэлд хүүхдийн бүрэн 
дүүрэн зөв зохистой өсөлт хөгжилд шаардлагатай 
үндсэн 11 аминдэмүүд агуулагдана.Найрлагыг 
нэмэлтээр байгалийн гаралтай дархлаа 
идэвхижүүлэгчид топинамбур болон нохойн 
хошууны жимсээр баяжуулсан.
Найрлага: чихрийн нунтаг, хуурай сүү, ариутгасан топинамбур, чихэрлэг 
нунтаг (нонпарель), элсэн чихэр, цэвэр ус, цардуулын хар бурам карамель, 
нохойн хошууны жимс, урьдчилан бэлдсэн аминдэмүүдийн холимог (А, Е, 
С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, B12 аминдэмүүд, фолийн болон пантотены хүчлүүд, 
биотин), даливсын ханд, гялгар бүрхүүл.

100 г 9630 ₮

500095 
ДАРХЛАА БЭХЖҮҮЛЭГЧ СИРОП
УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ БАЛЬЗАМ

Ханиадны эсрэг үйлчилгээтэй «ВитаМама» сироп 
нь хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн биемахбодид 
нэн шаардлагатай эмийн ургамлын үр, жимс, хан-
дуудын амьд хүчийг өөртөө агуулна. Хүүхдийн бие 
бялдарыг ерөнхийд нь бэхжүүлэх, биемахбодийн 
өөрийгөө хамгаалах дархлааг сайжруулах, амьсга-
лын замын эрхтэн тогтолцоог бэхжүүлэх, улирлын 
шинжтэй халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
үйлчилгээтэй байгалийн гаралтай аминдэмүүдийн 
хэрэгцээг хангах зорилгоор хэрэглэнэ.
Найрлага: интоорын шүүсний концентрат, фруктоза, ус, сахар, алтантовчийн 
ханд, нохойн хошууны ханд, ганга өвсний ханд, нимбэгний хүчил (хүчиллэ-
гийг зохицуулагч), бөөрөлзгөний навчны ханд, таван салааны ханд.

150 мл 15 780 ₮

500120
ТОПИВИШКА
ХҮЧТЭЙ ДАРХЛААНД ЗОРИУЛАГДСАН

Топинамбур болон даливсын хандтай 
бүтээгдэхүүн нь вирусын халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх төгс бэлдмэл бөгөөд 100 г бүтээгдэхүүнд 
46 мг цэвэр инулиныг агуулдаг. С аминдэмтэй 
хослон тэрээр дархлааг бэхжүүлж, хүүхдийн 
ашигт бичил орчны өсөлтийг идэвхижүүлнэ, ясны 
эдийн эрдсийн солилцоог сайжруулна. Таатай 
чихэрлэг амттай «Топивишка» —  таны хүүхдэд 
байгаль эхээс заяасан таашаал ба ашиг. 
Найрлага: чихрийн нунтаг, чихэрлэг сироп (элсэн чихэр, хар бурам, 
ус), хуурай сүү, топинамбур, какао нунтаг, чихэрлэг нунтаг (нонпарель), 
даливсын ханд, аскорбины хүчил, гялгар бүрхүүл.

150 г 12 300 ₮
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Таны Зөвлөх:  

 

 

 

412254
GREEN-САВАН ГАЛ ТОГООНД ЗОРИУЛСАН 
Саармаг томъёотой бэлдмэл нь гайхалтай 
цэвэрлэж, сайтар зайлагддаг, ул мөр 
үлдээхгүй, үнэрийг үр дүнтэй арилгана. 
 • Хортой бодис агуулаагүй.
 • Гар, аяга таваг, гадаргуу, бүтээгдэхүүн 

угаахад тохиромжтой.
 • Арьс болон хүрээлэн буй орчинд аюулгүй.

400 мл 17 700 ₮

ГАЛ ТОГОО, ГЭР ОРНОО 
ЦЭВЭРЛЭХ ИХ ЭНГИЙН!


