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SPORT, HEALTH  
& BEAUTY

BAŞLAYAQ!

YUBILEY ILI 



Sizin yaşınız və yaşayış yeriniz bizim üçün önəmli deyil. Əsas 
odur ki, hər bir Müştəri və Məsləhətçi ortaq dəyərləri bölüşür: 
azadlıq, təbiətə qarşı sevgi və davamlı inkişaf.

BIRLIKDƏ DÜNYANI DAHA YAXŞI 
BIR YERƏ ÇEVIRIRIK – ÇÜNKI BIZ 
WELLNESS NƏSLIYIK!

BIZ – WELLNESS NƏSLIYIK! 
Biz, qlobal dəyişikliklər dövründə Sibirdə doğulmuşuq. 
Hər gün bizə yeni meydan oxuyurdu, amma çətinliklər 
bizi qorxutmadı. Dünyanı daha yaxşı bir yerə çevirmək 
istədiyimiz üçün irəlilədik.

Bu gün Şirkətimiz yalnız dünyaca 
məşhur bir brend deyil. Idmana, aktiv 
həyat tərzinə və gözəlliyə aşiq bütöv 
bir insan nəsli yaratdıq.

BAŞLAYAQ!

YUBİLEY İLİ! 
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• təlim proqramlarına 
başlayırıq;

• idman hərəkatını 
dəstəkləyirik;

• xeyriyyə təşkilatları ilə 
əməkdaşlıq edirik;

• resursların istifadəsi 
səmərələşdiririk;

• ekoloji təmiz istehsalı inkişaf 
etdiririk;

• eko-layihələri dəstəkləyirik.

DÜNYA PROBLEMLƏRI 
NÖVBƏ ILƏ HƏLL 
OLUNMUR — ONLAR 
KOMPLEKS YANAŞMA 
TƏLƏB EDIR.

BIZ, BIRGƏ GÖSTƏRDIYIMIZ SƏYLƏR NƏTICƏSINDƏ DÜNYA ŞIRKƏTLƏRININ VƏ 
CƏMIYYƏTIN ACLIĞA VƏ YOXSULLUĞA QALIB GƏLƏCƏYINI, ƏTRAF MÜHÜTÜN 
ÇIRKLƏNMƏSINI MINIMUMA ENDIRƏCƏYINI VƏ PLANETIN HƏR BIR SAKININI 
XOŞBƏXT EDƏ BILƏCƏYINƏ INANIRIQ.

• Sosial rifah və təbiət 
qarşısında məsuliyyət 
mədəniyyəti formalaşdırmaq.

• Texnologiyaları və 
iqtisadiyyatı inkişaf etmək.

• Insanları daha yaxşı həyat 
şərtləri və özünü inkişaf 
fürsətləri ilə təmin etmək. 

BIZIM MƏQSƏDIMIZ — GƏLƏCƏK NƏSILLƏR ÜÇÜN DAHA YAXŞI 
BIR DÜNYA QURMAĞI BACARAN AKTIV BIR GÖZƏL CƏMIYYƏT 
YARATMAQDIR. 

BÜTÜN BUNLAR QLOBAL 
"DAVAMLI INKIŞAF" 
KAMPANIYASININ ƏSAS 
ISTIQAMƏTLƏRIDIR.

BUNA GÖRƏ BIZ  
HƏRƏKƏT EDIRIK:  

İNKİŞAF 
MƏQSƏDLƏRİDAVAMLI
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"Baykal Gölü " Fondu ilə əməkdaşlıq edərək, 
planetin ən böyük gölünün ekologiyasını 
araşdırırıq.

BİZ GƏLƏCƏK 
HAQQINDA 
DÜŞÜNÜRÜK!
DOQQUZ IL ƏVVƏL BIZ "SIZIN ƏTRAFINIZDAKI 
DÜNYA" XEYRIYYƏÇILIK FONDUNUN ƏSASINI 
QOYDUQ — BITKI VƏ HEYVANAT ALƏMININ 
BƏRPASI VƏ QORUNMASI PROQRAMLARINDA 
IŞTIRAK ETMƏK, HƏMÇININ ÇƏTIN VƏZIYYƏTƏ 
DÜŞMÜŞ INSANLARA KÖMƏK ETMƏK IMKANI.

BUNU BIZIMLƏ 
PAYLAŞIRSINIZ? 
QOŞULUN! 
WWW.WORLDAROUNDYOU.ORG

WWF ilə birlikdə biz qar bəbirini 
(irbis) və nadir quş növlərini 
müdafiə edirik. 

Həkimləri, xilasediciləri və yaşlı insanları məhsullarla 
fəal şəkildə dəstəkləyirik və vəsait yığımında kömək 
edirik. "Sibir Dəstəyi" və "Ətrafınızdakı dünya" 
Fondunun digər proqramları haqqında saytda daha çox 
məlumat əldə edə bilərsiniz. 
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500469
NATURAL VITAMINS 
TAMAMILƏ TƏBII MƏNŞƏLI ILK 
VITAMIN-MINERAL KOMPLEKSI
30 paket hər biri  
4 kapsul  93,0 azn

Yenilikçi texnologiyalar: 
MenaQ7®, CaroCare®, 
Mediteanox®, 
PronovaPure™,  
Lalmin Se 2000™

MÜKƏMMƏL NUTRITION-
PROQRAMI NƏDƏN 
FORMALAŞIR?
 
TƏBİİ VİTAMİNLƏR 
 • B qrupu vitaminləri (maya 

avtolizatı Lallemand™): niasin, 
pantotenik turşu, B6, B2, B1 
vitaminləri, fol turşusu, biotin.

 • Naturex™ atserola cövhərindən 
olan Vitamin C;

 • Vitamin D ( maya avtolizatı 
Lalmin® Vita D);

 • Vitamin E (α-, β-, γ- və 
δ-tokoferolların qarışığı);

 • Beta-karotin CaroCare®.
 • Vitamin K2 MenaQ7®.

ORQANİK MİNERALLAR
 • Yod (fukus cövhəri Finzelberg™);
 • Silisium ( bambuk cövhəri 

Naturex™);

 • Selen (maya avtolizatı Lalmin 
Se 2000™).

OMEQA-3 TURŞULARI
 • PronovaPure™ dərin sularda 

yaşayan dəniz balıqlarının 
omeqa-3 doydurulmamış yağ 
turşularının ultrakonsentratı.

TƏBİİ ANTİOKSİDANTLAR
 • Digidrokversetin (Sibir qara şam 

ağacının cövhəri);
 • Hidroksitirosol (Mediteanox® 

Zeytun Ekstraktı).EFFEKT
Orqanizmdə vitamin və 
mikronutrient balansının 
dəstəklənməsi.
Istənilən rasion və yüksək 
sürətli həyat tərzi zamanı. 

100 FAIZ  
TƏBIILIK

INNOVATIV  
YANAŞMA 

HAZIR 
HƏLLƏR
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Yenilikçi texnologiyalar: 
FloraGLO®, Memree™, 
Ingromega™, CaroCare®, 
OptiSharp®.

500481 
NEUROVISION 
YÜKSƏK ZEHNI IŞ QABILIYYƏTININ 
VƏ YAXŞI GÖRMƏ QABILIYYƏTININ 
DƏSTƏKLƏNMƏSI ÜÇÜN 
MAKSIMAL TAM KOMPLEKS 
20 bağlama hər  
biri 3 kapsul  105,0 azn

MÜKƏMMƏL NUTRITION-
PROQRAMI NƏDƏN 
FORMALAŞIR?

GÜCLÜ TƏBİİ NEYROBUSTERLƏR.
 • Fosfatidilserin MemreePS™ 

(Lonza, Isveçrə) beyin 
fəaliyyətini qorumaq üçün vacib 
komponentdir.

 • Jenşen və qinkgo biloba 
ekstraktı (Finzelberg™, Almaniya) 
zehni fəaliyyəti stimullaşdırır, 
yaddaşı gücləndirir və diqqət 
konsentrasiyanı artırır.

ƏN QİYMƏTLİ OMEQA-3 – 
DOKOZAHEKSAEN TURŞUSU 
(CRODA, BÖYÜK BRİTANİYA) 
 • Beynin və görmə sisteminin 

hüceyrələrində selektiv şəkildə 
yığılır.

EFFEKT 
Zehni qabiliyyətin və 
görmə dəqiqliyinin artımı, 
monitorlar və qadjet 
ekranlarının zərərli şüasından 
gözlərin müdafiəsi.

TƏBİİ İŞIQ FİLTRLƏRİ VƏ GÖRMƏ 
QABİLYYƏTİNİN MÜDAFİƏSİ 
ÜÇÜN ANTİOKSİDANTLAR
 • Təbii lyutein FloraGLO® (DSM 

Nutritional, Isveçrə);
 • Təbii zeaksantin OptiSharp® 

(DSM Nutritional, Isveçrə); 
 • Təbii beta-karotin CaroCare® 

((DSM Nutritional, Ispaniya);
 • Yüksək antosian tərkibli qaragilə 

cövhəri beynin qan damarlarını 
və gözün torlu qişasını 
müdafiə edir və qan dövranını 
yaxşılaşdırır.

100 FAIZ  
TƏBIILIK

INNOVATIV  
YANAŞMA 

HAZIR 
HƏLLƏR

8  Siberian Wellness məhsulları.2021   |   9



ÖZÜNÜZƏ LAZIM OLANI 
SEÇIN VƏ MAKSIMUM ÜZRƏ 
YAŞAYIN!
 
HƏR GÜNÜNÜZ MÜXTƏLIF 
TAPŞIRIQLARLA DOLUDUR? 
VƏ HƏR BIRI AKTIVLIK VƏ 
KONSENTRASIYA TƏLƏB 
EDIR? DAILY BOX SERIYASI 
HAMISINI HƏLL ETMƏYƏ KÖMƏK 
EDƏCƏK! EFFEKTIVLIK ÜÇÜN 
FORMULUNUZU SEÇIN VƏ 
NƏTICƏLƏRDƏN ZÖVQ ALIN! 

DAILY  
BOX

01

02

SADƏ QƏBUL 
QAYDASI
SƏHƏRLƏR BİR 
PAKET 

SADƏ FORMA
ZƏRURİ OLAN HƏR 
BİR ŞEY * Omeqa-3 yağ turşuları, maqnezium, B₂ və B₁₂ vitaminləri, sink, yod, selen, 

manqan, mis, dəmir.

10

500700
MAMA BOX 
HAMILƏLIK
GƏLƏCƏK ANALAR ÜÇÜN  
ƏN VACIB OLAN!
MULTIVITAMINLƏR  
Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının Tədqiqat 
Bəslənmə Institutunun standartlarına uyğun olaraq 
orqanizmin artan vitamin ehtiyacını tamamilə 
əhatə edən bir kompleks. Gələcək ananın yüksək 
əhval-ruhiyyəsini dəstəkləyir və uşağın bütün 
sistemlərinin düzgün formalaşmasına kömək edir.

MINERAL KOMPLEKS  
Asanlıqla mənimsənilən mineral formaları (dəmir, yod, 
maqnezium və digərləri) gələcək ananın orqanizmini 
dəstəkləyir və hamiləliyin normal gedişatına və 
uşaqlıq daxili dölün inkişafına kömək edir. 

OMEQA-3 TURŞULARI  
Aktiv dokosaheksaenoik turşu şəklində Omega-3 
PUFA-lar uşağın beyninin, sinir sisteminin və görmə 
orqanlarının düzgün formalaşması üçün lazımdır.

Tərkibi  
Konpleks № 1: Incromega™ balıq yağı konsentratı, E vitamini (dl-alfa-
tokoferol asetat), vitamin A palmitat, vitamin K1, Vitamin D3.
Kompleks № 2*: kalsium karbonat, maqnezium sitrat, vitamin premiksi 
(C vitamini, niasin, pantotenik turşusu, В6, В2, В1 vitaminləri, folturşusu, 
vitamin В₁₂).
Kompleks № 3: fukus ekstraktı, dəmir fumarat, sink sitrat, Lalmin Se 2000™ 
(selenometionin şəklində selenyum olan təsirsiz Saccharomyces cerevisiae 
maya) - 32,58 mq, manqan aspa), manqan asparaginat, mis asparaginat.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

2 ədəd kapsul və 2 ədəd həbdən ibarət  
olan 30 bağlama  44,4 azn 

50%-dən çox təbii və ya 
orqanik komponent*

Mükəmməl nisbət 
"qiymət – keyfiyyət"
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500443
PULSE BOX
 • CARDIOAGE™ VITAMINLI 

KOMPLEKS
 • OMEQA-3 TURŞULARI

Meqapolislər sakinləri üçün — ürək-
damar sisteminin üç mühafizə 
səviyyəsi! Vitaminli kompleks 
cardioAGE™ homosisteinin 
zərərsizləşdirilməsi prosesini 
stimullaşdırır, omeqa-3 
turşularının kompleksi damarların 
möhkəmlənməsinə kömək edir, 
likopin ilə zənginləşdirilmiş 
doydurulmamış yağ turşuları isə 
xolesterinin oksidləşməsinə mane 
törədir və ateroskleroz riskini 
azaldır. 

Tərkib: betain hidroxlorid, vitamin B12, 
piridoksin hidroxlorid (vitamin B6), fol turşusu, 
dəniz balıqlarının yağından alınmış omeqa-3 
yağ turşularının konsentratı MEG-3™, likopin 
redivivo™.

30 paket hər biri 3 kapsul  28,4 azn

500175 
IQ BOX
 • IQ-STIMULYATOR
 • OMEQA-3 TURŞULARI 

KOMPLEKSI
Yüksək intellektual fəaliyyətin 
saxlanılması üçün vitaminlər, 
bitki ekstraktları və omeqa-3 yağ 
turşuları kompleksi. Məhsulun 
tərkibindəki A, E və C vitaminləri 
beyin hüceyrələrini oksidləşdirmə 
proseslərindən qoruyur, ginkgo 
biloba və qotu- kola ekstraktı 
yaddaşı gücləndirir və diqqət 
konsentrasiyasını artırır. Omeqa-3 
yağ turşuları beyin hüceyrələrini 
qidalandırır və onun işini 
sürətləndirir.

Tərkib: baykal başlıqotu cövhəri (80% 
baykalin),askorbin turşusu, qinkqo biloba cövhəri 
(24% qinkqoflavon), askorbilpalmitat, qotu 
kola cövhəri, vitamin E, vitamin A, omeqa-3 
doydurulmamış yağ turşularının etil efir 
yağlarının 75%-lik konsentratı, kətan yağı.

30 paket hər biri 2 kapsul  24,1 azn

500467
LITE STEP BOX
 • BITKI TƏRKIBLI VENOTONIK
 • OMEQA-3 TURŞULARI 

ULTRAKONSENTRATI 
Ayaqlarda ağırlıq və narahatlıq, 
həmçinin damarlarda varikoz 
genişlənməsinin ilkin mərhələsi 
zamanı təbii yardım. Ikisəviyyəli 
bitki kompleksi qan dövranını 
normallaşdırır, damarların 
divarlarını bərkidir, onların 
elastikliyini dəstəkləyir və 
limfotoka pozulmalarının inkişafı 
haqqda xəbərdarlıq edir.

Tərkib*: PronovaPure™ dərin sularda yaşayan 
dəniz balıqlarının omeqa-3 doydurulmamış yağ 
turşularının ultrakonsentratı,diosmin,rutin,zim
olyubki zoğları. 
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

2 ədəd kapsul və  
2 ədəd həbdən ibarət  
olan 30 bağlama   34,6 azn

500361
VISION BOX
 • TƏBII IŞIQ FILTRLƏRI
 • OMEQA-3 TURŞULARI
 • ANTIOKSIDANT KOMPLEKS

Təbii dəst, yüksək texnologiya əsrində 
görmə qabiliyyətini qoruyub saxlamağa 
kömək edir! Təbii işıq filtrləri gözlərə 
düşən yükü azaldır, antioksidant kompleks 
iltihabın qarşısını almağa kömək edir, 
omeqa-3 turşuları isə hüceyrələrin əlavə 
qidalanmasını təmin edir və torlu qişanın 
bərpasını sürətləndirir. 

Tərkib: çaytikanı yağı, təbii lütein, təbii zeaksantin 
OptiSharp™, vitamin E,dəniz balıqlarının yağından omeqa-3 
yağ turşularının konsentratı MEG-3™, antioksidant kompleks 
RUS30257 (vitamin В₁, vitamin В₂, vitamin В₆, sink, mis, 
yod, manqan, xrom, selen), sürvə ekstraktı,quşüzümü 
meyvələrinin ekstraktı,  üzüm çəyirdəklərinin 
ekstraktı,kəklikotu ekstraktı,qaraqınıq ekstraktı, vitamin C, 
yaşıl çay ekstraktı, rutin, likopin, qaragilə ekstraktı, beta-
karotin, dihidrokversetin, vitamin A.

30 paket hər biri 4 kapsul  47,3 azn

500526 
IMMUNO BOX
 • TƏBII IMMUNOSTIMULYATORLAR
 • BITKI ANTISEPTIKLƏRI
 • BITKI ADAPTOGENI

Kompleks müdafiə , soyuqdəymə və 
infeksiya mövsümündə orqanizmin 
dəstəyi! Arabinoqalaktan, exinaseya 
və sink orqanizmin müdafiə qüvvələrini 
gücləndirir və immun hüceyrələrinin 
fəaliyyətini artırır. Adaçayı, bağayarpağı, 
çobanyastığı və kəklikotu ekstraktları virus 
əleyhinə və antibakterial təsirə malikdir, 
jenşen isə bərpa proseslərini sürətləndirir 
və orqanizmin müdafiə qüvvələrini artırır.

Tərkib: qara şam ağacının arabinoqalaktanı ResistAid™, 
jenşen köklərinin ekstraktı, bağayarpağı yarpaqlarının 
ekstraktı, sürvə yarpaqlarının ekstraktı, çobanyastığı 
çiçəklərinin ekstraktı, kəklikotu ekstraktı, askorbin turşusu, 
exinaseya ekstraktı, sink sitrat.

30 paket hər biri 3 kapsul   28,2 azn
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500449
XRONOLONQ 
QADIN GÖZƏLLIYINI DƏSTƏKLƏMƏK ÜÇÜN TƏBII 
FITOESTROGENLƏR KOMPLEKSI

«Xronolonq» – qadınlar üçün hazırlanmış, 
bütün orqanizmə ümumi təsir göstərən 
xüsusi məhsuldur. Onun əsasına 
fitoestragenlər daxildir, onlardan biri 
qenistein – qadın gözəlliyinin əsas 
fitoestrogenidir. Qadın cinsi hormonlarının 
bitki analoqu olan fitoestrogenlər onların 
çatışmazlığın tamamlayırlar və dəri, saç, 
dırnaqların vəziyyətini yaxşılaşdırırlar, 
ürək-damar sistemini müdafiə edirlər, 
kalsium itkisini gecikdirirlər və sümük 
toxumalarını gücləndirirlər.  

Tərkib: taurin, soya ekstraktı, genistein geniVida™, natrium 
gialuronat ExceptionHyal® Full, metabolik aktiv vitamin D3, 
fol turşusu.

30 kapsul 29,4 azn

Qadın cinsiyyət hormonlarının bitki analoqu — 
GENISTEIN:
• dəri, saç və dırnaqların vəziyyətini yaxşılaşdırır
• ürək-damar sistemini müdafiə edir
• kalsium mübadiləsini normallaşdırır
• yaddaşı yaxşılaşdırır və beyin hüceyrələrini 

qoruyur
• yaşa bağlı hormonların bərabərsizliyini azaldır

VİTAMİN D₃ kalsium mübadiləsini normallaşdırır və 
fitoestregenlər ilə birlikdə sümüklərin bərkidilməsinə və 
yaş osteoporozunun profilaktikasına imkan yaradır, cildin 
foto yaşlanmasının qarşısını alır. 
FOL TURŞUSU ürək-damar sistemini müdafiə edir,qan 
formalaşmasına və qanazlığının profilaktikasına imkan 
yaradır.
HİALURON turşusu dərinin vəziyyətini yaxşılaşdırır və 
qığırdağı yaşla bağlı olan dəyişikliklərdən müdafiə edir.
TAURİN antioksidant müdafiəni təmin edir.

"Xronolonq" tərkibinə unikal 
patentləşdirilmiş geniVida™ 
kompleksi – 100%-lik genistein 
daxil olan Rusiya bazarında ilk 
məhsuldur.
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Sinir sisteminin 
müdafiəsi 

Möhkəm 
dişlər 

Güclü  
ürək

Allergiyanın 
profilaktikası

Reproduktiv sistemin 
qorunması

Elastik 
oynaqlar

Enerji 
mənbəyi

Antioksidant 
müdafİə 

Gözəl saçlar,dəri 
və dırnaqlar

Görmə qabiliyyətinin 
müdafiəsi

Аnti-age Möhkəm 
sümüklər

Təmiz 
damarlar 

Sidik-cinsiyyət 
sisteminin müdafiəsi

Rahat  
həzm

Yüngül  
yeriş

Güclü 
immunitet 

Yod defisitinin 
profilakstikası

BOTANICS

SORBENTS PROBIOTICS

FATTY ACIDS

MINERALS

VITAMINS

MINERAL QRUPU SORBENTLƏR

SIBIR OTLARIOMEQA-TURŞULAR

PROBIOTIKLƏR

VITAMINLƏR

bütün həyatı əhəmiyyətli 
mineralların orqanik 

formaları 

mədə-bağırsaq traktının 
işini yaxşılaşdırmaq 

və imuniteti 
dəstəkləmək

asan həyat tərzi 
üçün ağıllı detoks 

həllər

sibir bitkiləri 
əsasında 

formulalar

orqanizm sistemlərini 
dəstəkləmək üçün 
optimal dozalarda 

vitaminlər

əvəzolunmaz 
doydurulmamış yağ 

turşuları əsasında lipid 
komplekslər

AKTIV VƏ SƏMƏRƏLI HƏYAT TƏRZI 
ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ

MÜASIR, ƏLVERIŞLI  
VƏ TƏSIRLI 
MƏHSULLAR. 

ALTI SERIYA, MÜASIR INSANIN ƏSAS EHTIYACLARINI 
ÖDƏYIR, YÜKSƏK IŞ QABILIYYƏTI VƏ STRESƏ QARŞI 
MÜQAVIMƏTI QORUMAĞA KÖMƏK EDIR.
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MINERALS 
MINERAL 

KOMPLEKS 
XƏTTLƏRI

HƏR BIR MƏHSULUN 
ƏSASINDA — YÜKSƏK 
DƏRƏCƏLI TƏMIZLƏNMIŞ 
ƏCZAÇILIQ XAMMALI 
DURUR:
 • bir və ya daha çox təbii formada 
mineral

 • vitaminlər və antioksidantlar 
 • bitkilərin təbii cövhərləri 

500629
ORQANIK MAQNEZIUM 
Sitrat şəklində orqanik maqnezium , qan təzyiqini 
normallaşdırmağa kömək edir, sakitləşdirici 
təsir göstərir və gecə yuxusunun keyfiyyətini 
artırır. Pişikotu və bioflavonoidlərlə birləşdikə 
emosional vəziyyəti harmonizasiya edir və yüksək 
gərginliyi azaldır.

Tərkib: maqnezium sitrat, pişikotu ekstraktı, yemişan yarpaqlarının və 
çiçəklərinin ekstraktı, baykal başlıqotu ekstraktı.

60 kapsul 12,5 azn

500627
TƏBII DƏMIR 
Orqanik dəmirin iki növü (fumarat və askorbat) 
qanazlığının profilaktikasına və hemoqlobinin 
adekvat səviyyəsinin saxlanılmasına imkan 
yaradır. B qrup vitaminlərinin,C vitamini və sibir 
bitkilərinin effektiv uyğunluğu iş qabiliyyəti 
yüksəldir , dərini cavanlaşdırır, bədənə isə — 
enerji bəxş edir.

Tərkib: inulin tozu,eleuterokkok ekstraktı,vitamin C, dəmir fumarantı, 
dəmir askorbat,pıtraq kökü, viraminli kompleks (vitamin B1, B2, B6, 
nikotinamid, fol turşusu).

60 kapsul 19,4 azn

Mg MAQNEZIUM — 
TƏBII SAKITLIK 
DEMƏKDIR!

500658
ORQANIK YOD 
Enerji və həyat tonusunun formulu: orqanik yod 
və təbii adaptogenlər qalxanvari vəzinin düzgün 
işləməsini dəstəkləyir, mənfi ekoloji amillərə qarşı 
müqaviməti artırır və enerji bəxş edir.

Tərkib: rodiola köklərinin tozu, fukus ekstraktı.

60 kapsul 13,1 azn
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500628
ORQANIK KALSIUM   
Möhkəm sümük toxumasının formulu: optimal 
mənimsənilmə dərəcəsi və sümük karkasının 
bərkidilməsi üçün orqanik kalsium. Vitamin D3, sink 
və soya izoflavonları kalsiumun sümüklərə birbaşa 
düşməsini və yaşlaşdıqca onun itkisinin qarşısını 
alır. B6, C və K1 vitaminləri, həmçinin manqan və 
təbii qatırquyruğu silisiumu sümüyün etibarlı zülal 
karkasını formalaşdırır.

Tərkib: kalsium karbonat, H33792 premiksi (askorbin turşusu, B6, K1, 
D3, sink, manqan), soya ekstraktı, qatirquyruğu ekstraktl, kalsium 
hidroksiapatit.

60 kapsul 11,0 azn

500631 
ORQANIK SINK  
Orqanik formada sink və mis bədəni sərbəst 
radikallardan qorumaq, hüceyrələrin cavanlaşma 
prosesini stimullaşdırmaq və kişilərin sağlamlığını 
gücləndirmək üçün lazımdır. Kompleksin tərkibi, 
atserola və itburnu cövhərlərinin tərkibində 
olan təbii vitamin C, pıtraq cövhərinin tərkibində 
olan inulin həmçinin immunitet moddulaşdırıcı 
maddələr ilə zənginləşdirilmişdir.

Tərkib: exinaseya ekstraktı,  atserola ekstraktı, inulin tozu, itburnu 
ekstraktı, sink orotat, sink laktat, sink sitrat, mis sitrat. 

60 kapsul 15,0 azn

500630
TƏBII SELEN
Güclü antioksidant müdafiə: konsentrat şəklində 
orqanik selenium , hüceyrə membranlarını 
oksidləşdirici proseslərdən müdafiə edir. Baykal 
başlıqotu, itburnu, sarımsaq və barbados albalısı 
(atserola) cövhərləri immuniteti yüksəldir, 
hüceyrələrin artımında və bölünməsində əlverişli 
təsir göstərir, sinir gərginliyin öhdəsindən gəlməyə 
kömək edir.

Tərkib: sarımsaq ekstraktı , aserola (barbados) ekstraktı, vitamin E, 
baykal başlıqotu ekstraktı, itburnu ekstraktı, Lalmin Se 2000™ 
(selenometion şəklində olan selen tərkibli təsirsiz maya Saccharomyces 
cerevisiae) lavitol (dihidrokversetin).

60 kapsul 19,7 azn

KALSİUM —  
TƏBİİ GÜC 
DEMƏKDİR

Сa500914 
ORQANIK KALSIUM  
GÜCLÜ SÜMÜK  
TOXUMASININ FORMULU
Orqanizm tərəfindən optimal 
mənimsənilməsi üçün bir neçə 
formada kalsium. Vitamin 
D3, təbii silisium və soya 
izoflavonları yaşla əlaqədar 
olan kalsium itkisinin qarşısını 
alır. B6, C və K1 vitaminləri , 
eləcə də sümüyün etibarlı zülal 
karkası üçün manqan və sink ilə 
zənginləşdirilmişdir. Rahat bir 
tablet şəklində.

Tərkibi: kalsium karbonat, H33792 
premiksi (askorbin turşusu, sink, B₁, K₁, 
D₃ vitaminləri, manqan, laktoza), kalsium 
bisqlisinat, soya ekstraktı, qatırquyruğu 
ekstraktı, mikrokristalik sellüloza, kalsium 
stearat.

60 həb  11,8 azn
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500663
ELBIFID  
15 kapsul 17,8 azn

BAĞIRSAQ 
MİKROFLORASININ 
BALANSINI 
YAXŞILAŞDIRIR
Mədə-bağırsaq yolunun 
pozulmasına səbəb 
ola biləcək patogen 
bakteriyaların artımını 
azaldır.

TƏBİİ İMMUNİTETİ 
STİMULLAŞDIRIR
Faydalı maddələrin 
mənimsənilmısini 
yaxşılaşdırır, immun 
zülalların və bütün 
vitaminlərin 70% 
sintezini təmin edir.

ALLERGİK FONU 
NORMALLAŞDIRIR
Mümkün allergik 
reaksiyaların qarşısını 
alaraq immun sisteminin 
normal fəaliyyətini 
dəstəkləməyə kömək 
edir.

"ELBİFİD" NECƏ İŞLƏYİR?
ANTİBİOTİKLƏRİN QƏBULU 
ZAMANI BAĞIRSAQLARIN 
MİKROFLORASININ 
MÜDAFİƏSİNİ TƏMİN EDİR
Əhəmiyyətli dərəcədə bağırsaq 
mikroflorasına antibiotiklərin mənfi 
təsirini neytrallaşdırır. Faydalı 
bakteriyaların balansını bərpa 
etməyə kömək edir.

1 KAPSULUN 
TƏRKİBİNDƏ
5,05×109 КОЕ 
BİFİDOBAKTERİYALAR   
(B. bifidum, B. breve,  
B.infantis, B. longum) 

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

VEGETERIANLAR 
ÜÇÜN IDEALDIR

SELLÜLOZ 
KAPSULALAR 

PROBIOTICS
LAKTO- VƏ BİFİDO 
BAKTERİYALARIN 
MAKSİMAL TAM 

KOMPLEKSİ 

Probiotik kompleks bağırsaq 
mikroflorası və həzm balansını 
normallaşdırmaq üçün, təbii 
mikrofloraya maksimum olaraq lakto 
və bifidobakteriyaların tərkibinə 
malikdir. Faydalı bakteriyaların 
yaşama qabiliyyəti Cənubi Koreyanın 
CellBiotech şirkəti ilə əməkdaşlıq 
şəraitində hazırlanan unikal 
mikrokapsullaşdırma texnologiyası ilə 
təmin edilir. DRcaps™ unikal sellüloz 
kapsulları, məhsulun tərkibindəki 
bakteriyaları mədə şirəsinin mənfi 
təsirindən qoruyur və bağırsaqlara 
tamamilə salamat şəkildə çatdırır.
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500632
PURE LIFE
TƏMIZLƏYICI FITOSORBENT 

Bütün bədənin əsas təmizlənməsi və mübadilə 
proseslərinin normallaşdırılması. Təbii bitki tərkibli 
komponentlər, yığılmış zərərli maddələri birləşdirir və 
onları təbii üsullarla tez bir şəkildə çıxarır. 

Tərkib: itburnu meyvələrindən toz, hind akasiya qətranı (quar), yerarmudu, 
pektin konsentratı (almanın sublimasiya olunmuş tozu), bağayarpağı 
toxumlarının qişası, altey kökünün tozu, pıtraq kökü tozu, qatırquyruğu 
ekstraktı, exinaseya ekstraktı, çobanyastığı ekstraktı, kuril çayı ekstraktı, 
senna ekstraktı.

80 q 10,0 azn

500633
JOINT COMFORT
OYNAQ FITOSORBENTI

Qığırdaq və birləşdirici toxumanı 
zədələyən zərərli maddələrin 
yığılmasının qarşısını alır.  Qığırdaq 
toxumasının effektiv bərpasını 
təmin edir və iltihab əleyhinə təsir 
göstərir.

Tərkib: itburnu meyvələrinin tozu, kollagen 
hidrolizatı PeptanTM, yerarmudu, pektin 
konsentratı (sublimasiya edilmiş alma tozu), hind 
akasiyası qatranı, söyüd qabığının ekstraktı.

80 q 9,2 azn

500634
INTESTINAL DEFENSE 
BAĞIRSAQ ÜÇÜN FITOSORBENT

Mikrofloranı normallaşdırır, 
iltihabın inkişafına mane olur və 
infeksiyalara qarşı müqaviməti 
artırır.

Tərkib:qızılçətir otu, dağ tərxunu çiçəkləri, 
hind akasiyası qətranı (quar), kəklikotu, pektin 
konsentratı (sublimasiya olunmuş alma tozu), 
yerarmudu, bağayarpağı toxumunun qabığı, 
ənginar ekstraktı, səna ekstraktı.

80 q 8,5 azn

400237 
TƏBII INNULIN KONSENTRATI
Tərkibində inulin olan, yerarmudu 
kök yumrularından alınan təbii 
polisaxarid konsentratı. Asan əldə 
olunan karbohidrat və yağların 
mənimsənilməsini ləngidir, 
bağırsaqlarda əmələ gələn və ya 
qida ilə daxil xolesterol və zəhərli 
maddələri birləşdirir və bədəndən 
çıxarır.

Tərkib: yerarmudu kök yumrularının tozu.

75 q 7,0 azn
SORBENTS 
ASAN HƏYAT 

TƏRZI ÜÇÜN AĞILLI 
DETOKS HƏLLƏR

Dünya hər gün dəyişir: yeni qidalar, 
yeni səyahətlər, yeni vərdişlər – bütün 
bunlar orqanizmin daxili mühitinə 
təsirsiz ötüşmür. 

ESSENTIAL SORBENTS XÜSUSI 
DETOKS-KOMPLEKSLƏRI BÜTÜN 
BƏDƏNIN ƏSAS TƏMIZLƏNMƏSI ÜÇÜN 
MÜKƏMMƏLDIR:

 • Yığılmış zərərli maddələri birləşdirir 
və onları təbii üsullarla tez bir şəkildə 
çıxarır.

 • Mübadilə proseslərini normallaşdırır. 
 • Mədə-bağırsaq traktının düzgün 

işləməsini təmin edin.
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BOTANICS
YÖNƏLDILMIŞ 
TƏSIRIN TƏBII 

FORMULALARI   

Sibir otlarının cövhərləri, bitki və 
meyvə kökləri bədənə yüngül və 
effektiv şəkildə təsir göstərir, sizə 
gümrahlıq və əla əhval-ruhiyyə bəxş 
edəcək!

ESSENTIALS BOTANICS 
DAXILINDƏ NƏ VAR? 
SIBIR TƏBIƏTININ GÜCÜ!
 • Əczaçılıq keyfiyyətli xammal;
 • Bitkilərin, köklərin və meyvələrin 

standartlaşdırılmış cövhərləri.

500657
PIŞIKOTU VƏ BƏDRƏNC 
TƏBII ANTISTRESS

Pişikotu cövhəri, bədrənc və qaraqınıq otu, sinir 
sistemini sakitləşdirir, gün ərzində qıcıqlanmanı 
azaldır, gecə yuxusunun keyfiyyətini artırır.

Tərkibi: pişikotu ekstraktı – 300 mq, qaraqınıq otu – 50 mq, bədrənc otu – 
50 mq.

30 kapsul 7,2 azn

500655
YOHIMBE VƏ SIBIR JENŞENI 
 • AFRODIZIAK YOXIMBIN
 • GÜCLÜ SIBIR ADOPTOGENLƏRI

Yohimbe cövhəri ilə bitki 
kompleksi – afrodiziak yohimbe 
mənbəyidir. Piy əridici təsir 
göstərir və cinsi potensialı artırır. 
Sibir adaptogenləri eleuterokokk 
və levzeya güc verir və fiziki iş 
qabiliyyətini yüksəldir.

Tərkib: eleuterokokk kökü (Sibir jenşeni),maral 
qanının zərdabından zülallar, yohimbe cövhəri, 
levzey cövhəri.

30 kapsul 12,5 azn

500654
GINKGO BILOBA VƏ BAYKAL 
BAŞLIQOTU
 • TƏBII NEYROBUSTERLƏR
 • ANTIOKSIDANT KOMPLEKS

Təbii vasitə beyinin qan dövranını 
yaxşılaşdırmağa və yaddaşı 
gücləndirməyə kömək edir. 
Ginkgo biloba, qotu kola və baykal 
başlıqotu ekstraktları A, E və C 
vitaminləri ilə birləşdikdə beyin 
hüceyrələrinin antioksidant 
müdafiəsini təmin edir və diqqət 
konsentrasiyanı yaxşılaşdırır.

Tərkib: Baykal başlıqotu cövhəri, askorbin 
turşusu, qinkqo biloba cövhəri (24% 
qinkqoflavon), askorbilpalmitat, qotu kola 
cövhəri, vitamin E asetat, vitamin A asetat.

30 kapsul 10,8 azn

500656
AYIQULAĞI VƏ MƏRCANGILƏ 
 • TƏBII UROANTISEPTIKLƏR
 • SIDIKQOVUCU OTLAR

Ayıqulağı cövhəri, mərsin 
yarpaqları, qıtıotu kökləri, 
quşüzümü meyvələri əssında təbii 
kompleks birbaşa mikrob əleyhinə 
və iltihab əleyhinə təsir göstərir və 
sidik durğunluğunun qarşısını alır.

Tərkib: ayıqulağı yarpaqlarının cöhəri, mərsin 
yarpaqları, quşüzümü meyvəsi, qıtıqotu kökünün 
cövhəri.

30 kapsul 7,5 azn

500653
ARONIYA VƏ LÜTEIN 
 • TƏBII IŞIQ FILTRLƏRI
 • GÜCLÜ ANTIOKSIDANTLAR

Yüksək işıq yükləmələri və UB 
şüalanmadan görmə sistemin təbii 
dəstəyi. Qaragilə və aroniyadan 
ibarət antosianlar ilə kompleksin 
tərkibində təbii işıq filtri lyutein 
qan dövranını yaxşılaşdırır,torlu 
qişanı yaşlanmadan və işığın zərərli 
təsirində müdafiə edir.

Tərkibi: qara meyvəli quşarmudu tozu (aroniya), 
mərcanı ekstraktı, lütein.

30 kapsul 10,0 azn
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500820 
D₃ VITAMINI 
Ekstra təmiz MCT-yağında (medium 
chain triglyceride oil) D3 vitamininin 
hipoalergik mənbəyi: imuniteti 
yüksəldir, yaşlanma əleyhinə təsir 
göstərir, ürək-damar sistemini 
dəstəkləyir, qadın sağlamlığı və dəri 
gözəlliyi. Uşaqların və böyüklərin 
sümük sisteminin gücləndirilməsi 
üçün əvəzolunmazdır. 

Tərkibi: bitki yağı fraksiyaları (kapril / kaprik 
trigliseridlər), D₃ vitamini (xolekalsiferol).

30 ml 11,3 azn

RUSIYA 
VƏTƏNDAŞLARININ 

80%*-DƏ 
D VITAMINI 
ÇATIŞMAMAZLIĞI 
VAR

Körpələrə  
olar!3+ Konsentrasiya olunmuç 

tərkib – sizə uzun 
müddət bəs edəcək!

200  
000  
МЕ

Dozalara bölmək 
rahatdır

400  
МЕ

Bütün ailə 
üçün böyük 
qablaşdırma * Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin Milli Tibbi Tədqiqat 

Endokrinoloji Mərkəzinin məlumatlarına görə.

YENI ƏN ƏSAS 
VITAMIND3

VITAMINS
AKTIV HƏYATIN 

ƏSASINDA

 • HƏR GÜN AILƏNIZ ÜÇÜN ƏSAS 
HƏLLƏR.

 • BALANSLAŞDIRILMIŞ 
KOMPLEKSLƏR: ƏN VACIB 
NUTRIYENTLƏR VƏ VITAMINLƏR.

 • AKTIV MADDƏLƏRIN OPTIMAL 
DOZALARI. 

Vitaminlər və həyati qidalar 
bədəndəki mürəkkəb biokimyəvi 
prosesləri tənzimləyir, gündəlik 
həyatınızı yaxşılaşdırır!

VITAMIN ÇATIŞMAZLIĞININ 
SƏBƏBLƏRI:
 • pəhriz həvəsi
 • keyfiyyətsiz məhsullar,
 • təmizlənmiş qida artıqları.
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500652
GÖZƏLLIK VITAMINLƏRI  
Qadınlar üçün Q10 və fol turşusu olan bir vitamin 
kompleksi: saçın və dərinin gözəlliyini qoruyur, 
qocalmağa qarşı qoruyur və enerji verir.

Tərkib: vitaminli premiks H33802/1 (vitaminlər А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, 
С, nikotinamid, fol turşusu, pantoten turşusu, biotin), taurin, koenzim 
Q10, vitamin E, vitamin D3, fol turşusu.

30 kapsul 10,1 azn

500676
KALSIUM ILƏ VITAMINLƏR
Ümumi tonusu və iş qabiliyyətini dəstəkləmək, 
sümük sistemini, dişləri və dırnaqları gücləndirmək 
üçün vitaminli-mineral kompleks.

Tərkib: kalsium karbonat, vitaminli premiks N33802/1 (vitamin A, D3, 
E, K1, B1, B2, B6, B12, C, nikotinamid, fol turşusu, pantotenik turşu, biotin), 
vitamin E, vitamin C, D3 vitamini, vitamin A, B6 vitamini, B12 vitamini, 
fol turşusu.

60 kapsul 8,3 azn

500651
QLYUKOZAMIN VƏ XONDROITIN
Qlyukozamin və xondroitin oynaqların məhv 
olmasının qarşısını alır, qığırdaqın dözümlülüyünü 
və elastikliyini təmin edir.

Tərkib: qlyukozamin sulfat, xondroitinsulfat.

60 kapsul 13,8 azn
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FATTY  
ACIDS

VACIB OLANLAR 
ÜÇÜN QIYMƏTLI LIPID 

KOMPLEKSLƏRI!

RAHATLIQ
Xüsusi kapsullaşdırma 
texnologiyası,bütün yararlılıq müddəti 
ərzində aktiv maddələrin faydalı 
xüsusiyyətlərinin qorunmasına imkan 
verir, less fish smell texnologiyası isə 
omeqa-3 turşuları ilə olan məhsullarda 
balıq qoxusunu azaldır. 

EFFEKTİVLİK
Optimal gündəlik dozalar, istənilən 
yaşda yaxşı əhval-ruhiyyəni 
dəstəkləməyə kömək edir və rasionu 
faydalı yağlarla zənginləşdirir.

KEYFİYYƏT
Yalnız ISO, HACCP və GMP beynəlxalq 
keyfiyyət standartlarına cavab verən 
əczaçılıq xammalından istifadə edirik. 

500662 
SIBIR KƏTANI VƏ OMEQA-3
Iki omeqa-3 mənbəyi: təbii kətan 
yağı və dəniz balıqlarının yağından 
alınmış təmiz MEG-3™ kompleksi. 
Artan fiziki və emosional 
yükləmələr zamanı ürək-damar 
sistemini qoruyur, sinir və 
reproduktiv sistemləri dəstəkləyir. 
Məhsul antioksidant müdafiəni 
artıran E vitamini ilə zəngindir.

Tərkibi: dəniz balıqlarının yağından alınmış 
omeqa-3 yağ turşularının təmiz konsentratı  
MEG-3™, kətan yağı, vitamin E.

30 kapsul 12,4 azn

500661 
ŞIMALI OMEQA-3
Gündəlik qida rasionu üçün əvəzolunmaz 
omeqa-3 yağ (EPT və DHT) turşuları 
mənbəyi.  
 • Gəncliyin, aktivliyin və gözəlliyin 

qorunmasına kömək edir.
 • Düzgün maddələr mübadiləsi dəstəkləyir.

Tərkib: dəniz balıqlarının yağından omeqa-3 yağ turşuları 
kompleksi.

60 kapsul 13,2 azn
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500688
LYUTEIN VƏ ZEAKSANTIN 
Smartfonların işıq şüasından gözlərin təbii 
müdafiəsi və torlu qişanın qəfəslərinin yaş 
degenerasiyasının profilaktikası.
 • Effektiv dozada Lütein FloraGLO™ və zeaksantin 

OptiSharp™ 
 • Görmə orqanlarının antioksidant müdafiəsi üçün 

E vitamini.

Tərkibi: çaytikanı yağı, təbii lyutein FloraGLO™, təbii zeaksantin 
OptiSharp™, vitamin E.

30 kapsul 22,4 azn

500659
BORAQO VƏ AMARANT 
Kompleks,allergik reaksiyaların qarşısını almaq və 
immunitet sisteminin düzgün işləməsini dəstəkləmək 
üçün borago və amarant təbii bitki yağlarının əsasında 
yaradılmışdır.
 • Boraqo və amarant yağlarının tərkibindəki qamma-

linolenik turşu, allergik fəaliyyətə mane olan və 
iltihab əleyhinə təsir göstərən xüsusi bir fermentin – 
prostaglandin E1-in inkişafına kömək edir.

 • Vitamin E antioksidant müdafiəni gücləndirir.
 • Vitamin D3 immunitet sistemini normallaşdırmağa 

kömək edir, kalsium və fosforun 
mənimsənilməsini yaxşılaşdırır.

Tərkib: sümürgənçiçək yağı (boraqo), amarant yağı, vitamin E, vitamin D3.

30 kapsul 17,1 azn

500660
TƏBII BETA-KAROTIN VƏ ÇAYTIKANI 
Dərinin təbii antioksidant müdafiəsi və mədə və 
bağırsaqda iltihab proseslərinin qarşısının alınması.
 • Təbii çaytikanı yağı.
 • Beta-karotin CaroCare®.
 • Antioksidant müdafiənin gücləndirilməsi üçün 

vitamin E.

Tərkib: çaytikanı yağı, tokoferolların (təbii vitamin E) qarışığı, təbii beta-
karotin 30% CaroCare®.

30 kapsul 11,8 azn
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500116

TRİGELM ÜÇFAZALI PARAZIT ƏLEYHINƏ 
PROQRAM

 25,0 azn

ƏFSANƏVİ 
MƏHSULLAR

FORMULA 1: PARALAKS 
BAĞIRSAQ VƏ ÖDQOVUCU YOLLARIN 
TƏMIZLƏNMƏSI

Bitki tərkibli kompleks bağırsaqları 
və ödqovucu yolları effektiv 
təmizləyir, orqanizmi fəal parazit 
əleyhinə təsirə hazırlayır. 

Tərkib: dağ tərxunu çiçəkləri, səna ekstraktı, 
ayısoğanı ekstraktı, ağcaqovaq qabığının ekstraktı.

30 kapsul

FORMULA 2: FITOPAR
ANTIPARAZITAR ZƏRBƏ 

Təbii maddələr parazit əleyhinə 
güclü təsir göstərir: parazitləri 
bağırsaqlardan və öd yolundan 
zərərsizləşdirir və təmizləyir.

Tərkib: dağ tərxunu çiçəkləri, qızılçətir otu, 
razyana ekstraktı.

60 kapsul

FORMULA 3: ENTEROVIT
BƏRPA OLUNMA VƏ TƏSBIT EDILMƏ

Bal esensiyası bağırsaqların 
normal mikroflorasını dəstəkləyir, 
qalıq parazitlərin çıxardılmasına 
imkan yaradır və nəticəni 
bərkidir.

Tərkib: təbii bal, başınağacı püresi, ətirli mixək 
tozu, zəncəfil, berqamot yağı. 

200 q

400753
ISTOKI ÇISTOTI
HÜCEYRƏ TƏMIZLƏNMƏSININ 
KOMPLEKS SISTEMI!

Əfsanəvi BAƏ "Istoki çistotı" – 
orqanizmdə endoekoloji düzəlişin 
əsas proseslərini aktivləşdirən 
kompleks hüceyrə təmizlənməsi 
sistemidir:
 • hüceyrəarası təmizləmə;
 • hüceyrədaxili təmizlənmə
 • antioksidant müdafiə.

FORMULA 1
HÜCEYRƏARASI MÜHITIN 
TƏMIZLƏNMƏSI

Tərkib: mərsin yarpaqları, öküzboğan otu, dazı 
otu, yonca otu, qəpikotu kökü, sincaotu kökü, 
pıtraq kökü, dağ tərxunu çiçəkləri, gördəvər otu, 
qarağat yarpaqları, biyan kökü, quş qırxbuğumu 
otu, ayıqulağı yarpaqları, qatırquyruğu otu, 
kəklikotu, səna ekstraktı, exinaseya ekstraktı.

FORMULA 2
HÜCEYRƏDAXILI TƏMIZLƏNMƏ

Tərkib: kahı ekstraktı, silimarin, yaşıl çay ekstraktı, 
pıtraq ekstraktı, solmaz çiçəyi, kuril çay ekstraktı.

FORMULA 3
HÜCEYRƏLƏRIN ANTIOKSIDANT 
MÜDAFIƏSI

Tərkib: vitaminli-mineral premiks RUS30535 
(vitamin E asetat, askorbin turşusu, vitamin A 
asetat, beta-karotin, sink, mis, selen), kəklikotu 
otu, itburnu meyvələri, qreypfrut tumlarının 
ekstraktı, üzüm çəyirdəklərinin ekstraktı, yaşıl 
çay ekstraktı, manqan asparaqinat, vitamin A.

180 kapsul  29,2 azn

500048 
RİTMI ZDOROVYA 
SƏHƏR VƏ AXŞAM FORMULASI

İki fazalı məhsul formulu: aktiv 
gün və sakit gecə üçün vitamin və 
mineralların mükəmməl birləşməsi!

"SƏHƏR" KOMPLEKSI:  
NARINCI KAPSUL  
Aktiv enerji mübadiləsi və yığılmış 
maddələrin daimi istehlak mərhələsi.

Tərkib: vitaminli premiks N33802/1- 250,2 mq 
(vitamin C – 106 mq, nikotinamid – 14,7 mq, 
vitamin E – 8,4 mq, vitamin В₆ – 1,9 mq, 
vitamin В₁ – 1,5 mq, vitamin В2 – 1,53 mq, 
fol turşusu – 0,23 mq, biotin – 120 mkq, 
vitamin К₁ – 72 mkq, pantotenik turşu – 5,23 mq, 
vitamin В₁₂ – 3,23 mkq, vitamin D₃ – 2,7 mkq), 
likopin – 40,05 mq, eleuterokokk cövhəri – 
35,1 mq, yaşıl çay cövhəri – 35,1 mq, beta-
karotin – 24,75 mq, vitamin E – 22,05 mq, 
paraaminobenzoy turşusu – 16,2 mq, koenzim 
Q10 – 11,25 mq, "lavitol"(diqidrokversetin) – 
9,9 mq, vitamin D₃ – 4,185 mq, vitamin A – 
0,9 mq, fol turşusu – 0,315 mq.

"AXŞAM" KOMPLEKSI:  
GOY KAPSUL  
Toxumaların və qəfəslərin 
bərpası, yeni gündə xərclərin 
optimallaşdırması üçün orqanizmin 
resurslarının yenidən bölüşdürülməsi.

Tərkib: vitaminli-mineral premiks CustoMix 
Minerals – (dəmir – 10,7 mq, sink, mis, manqan, 
inozitol, yod, selen ), sürvə ekstraktı, pişikotu 
ekstraktı, qatırquyruğu ekstraktı, Lalmin Mo 2000™ 
(tərkibində molibden olan təsirsiz Saccharomyces 
cerevisiae mayası), baykal başlıqotu ekstrakrı, 
fukus ekstraktı, sink sitratı, Lalmin Se 2000™ 
(tərkibində selenometionin formasında selen olan 
təsirsiz Saccharomyces cerevisiae mayası), manqan 
asparaqinat, xrom pikolinat.

60 kapsul 20,2 azn

500052
AQATOVIY BALZAM
BIFIDOGEN

Balzam, silisium (əqiq — 
onun təbii formalarından 
biri) ionaları tərəfindən 
strukturlaşdırılmışdır. 
Təbii komponentlər 
bağırsaq vəziyyətinin 

normallaşdırılmasına kömək edir 
və xroniko qəbizliyin yaranmasının 
qarşısını alır (polisaxarid – 
laktuloza, həmçinin Sibir bitkiləri və 
silisium yüksək tərkibi sayəsində).

Tərkib: laktuloza siropu (100 ml balzama 60 q 
az olmayan laktuloza), propolis, çobanyastığı 
ekstraktı, sürvə ekstraktı, kuril çayı ekstraktı.

95 ml 11,2 azn

500020
NOVOMIN
VITAMIN KOMPLEKSI  
(A, C, E VITAMINLƏRI ILƏ)

Tərkib: mikrokristal sellüloza, C vitamini 
(askorbin turşusu), E vitamini (tokoferol asetat), 
A vitamini (retinol asetat).

120 kapsul 18,1 azn

ƏFSANƏVI  
MƏHSUL!
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"SINXROVITAL":  
SIZIN XRONOBIOLOJI 
MÜDAFIƏNIZ

500050
SINXROVITAL VII
GÖRMƏNIN XRONOBIOLOJI MÜDAFIƏSI

Gözün torlu qişasını və büllurunu günəş 
təsirindən qorumaq üçün kompleks həll.

Səhər kompleksi: altay aroniyası ekstraktı, karel qaragiləsi 
ekstraktl, hibiskus ekstraktı.
Axşam kompleksi: aserola ekstraktı, itburnu ekstraktı, 
təbii lytein FloraGlo®, təbii beta-karotin CaroCare®, lipid 
vitamin C (askorbilpalmitat), təbii zeaksantin OptiSharp®. 

60 kapsul 43,5 azn

500065
SINXROVITAL VI
OYNAQLARIN XRONOBIOLOJI MÜDAFIƏSI

Oynaq toxumaları qorumaq və vəziyyətini 
normallaşdırmaq üçün kompleks.

Səhər kompleksi: qlyukozamin hidroxlorid, ağ söyüd 
qabığının ekstraktı, xondroitinsulfat.
Axşaam kompleksi: qlyukozamin hidroxlorid, 
qarpaqofitum köklərinin ekstraktı,, xondroitinsulfat, itburnu 
ekstraktı.

60 kapsul 27,1 azn

500071
SİNXROVİTAL II
BEYİN HÜCEYRƏLƏRİNİN XRONOBİOLOJİ 
MÜDAFİƏSİ

Neyroprotektor kompleksi 
möhkəm yaddaş funksiyasını və 
əqli iş qabiliyyətinin funksiyasının 
saxlanılmasına imkan yaradır.

Səhər kompleksi: qinkqo biloba ekstraktı, jenşen 
ekstraktı, qotu kola ekstraktı, askorbilpalmitat.
Axşam kompleksi: sürvə ekstraktı, dazı ekstraktı, 
askorbilpalmitat, baykal başlıqotu ekstraktı.

60 kapsul 35,0 azn

500072 
SİNXROVİTAL III
ÜRƏYİN XRONOBİOLOJİ MÜDAFİƏSİ 

Ürək-damar sisteminin işinin 
normallaşmasına və xolesterin 
səviyyənin düşməsinə imkan yaradır.

Səhər kompleksi: OatWell® 28 yulafının beta-
qlyukanı, cökə turşusu.
Axşam kompleksi:  yemişan çiçəkləri ilə yarpaqlarının 
cövhəri, «Lalmin Se 2000» (selenometionin şəklində 
olan selen tərkibli hərəkətsizləşdirilmiş maya 
Saccharomyces cerevisiae), təbii likopin Redivivo™.

100 kapsul 27,0 azn

500130
SINXROVITAL IV
QARACIYƏRIN XRONOBIOLOJI MÜDAFIƏSI

Qaraciyərin sağlamlığının kompleks 
dəstəklənməsi üçün təbii məhsul. 
Qaraciyər hüceyrələrində maddələr 
mübadiləsini aktivləşdirir, onların 
bərpasına kömək edir.

Səhər kompleksi: taurin, zəncirotu cövhəri (80% silimarin), 
ənginar yarpaqlarının cövhəri (25% sinarin).
Axşam kompleksi: təbii gepatoprotektorlu kompleks 
Taurofit™ (taurin, dazı otu ekstraktı) (5% qiperisin), baykal 
başlıqotu ekstraktı (5% baykalin). 

60 kapsul 12,8 azn

VÜCUDUMUZUN IŞI 
BIOLOJI RITMLƏR — 
XÜSUSI DAXILI 
SAATLAR ILƏ 
TƏNZIMLƏNIR.

BIORITMLƏR NƏ 
VAXT FƏALIYYƏTINI 
DAYANDIRIR?
 • Pis ekologiya 

 • Vitaminlərin və mikroelementlərin 
çatışmazlığı

 • Stress, yığılan yorğunluq

"SINXROVITAL" 
MƏHSUL SERIYASI – 
BIORITMLƏRLƏ 
HARMONIYADA!
"Sinxrovital" seriyasının əsas 
xüsusiyyəti — orqanizmin 
bioritmlərinin işini nəzərə 
alaraq seçilmiş balanslaşdırılmış 
kompozisiyalardır.
 • Maddələr yalnız öz fazasında – 
maksimal şəkildə işləyir.

 • Orqanizmin fərdi sistemlərinə ünvanlı 
təsir;

 • Təbii bioritmlərin müdafiəsi və 
normallaşdırılması.

 • Bərpa proseseslərini sürətləndirmək.
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SIBIR ÇAY 
ƏNƏNƏLƏRINI 

YARADIRIQ!

500856 
BAIKAL TEA COLLECTION
ÇAY DƏSTI 

Təbiətin qiymətli hədiyyəsini – 
ənənəvi Sibir bitki mənşəli çayının 
heyrətamiz ətrini və dadını kəşf 
edin. Bitki mütəxəssisləri tərəfindən 
əlləri ilə yığılmış məhsul, gününüzü 
enerji ilə dolduracaq və şəhərin həyat 
ritminin təlaşından uzaqlaşmağa 
kömək edəcək. Əla əhval ruhiyyə 
üçün – dörd dad!

Dəstin tərkibi:
Yabanı otlardan hazırlanmış fitoçay № 1 
(Təmizlənmə və drenaj)
Yabanı otlardan hazırlanmış fitoçay № 2  
(Qadın harmoniyası)
Yabanı otlardan hazırlanmış fitoçay № 3  
(Təbii antistres)
Yabanı otlardan hazırlanmış fitoçay № 4 
(Yüngül tənəffüs)

40 filtr-paket hər biri 1,5 q   8,6 azn

MÜKƏMMƏL HƏDIYYƏ 
ÜÇÜN YENI ÜSLUBDA
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• PIŞIKOTU – ürək döyüntülərini 
sakitləşdirir, təbii yuxunun 
gəlməsini asanlaşdırır.

• DAMOTU – yüngül sedativ təsir 
göstərir.

• QARAQINIQ – sinir sisteminə 
faydalı təsir göstərir, emosional 
fonun normallaşmasına 
kömək edir.

• ÇOBANYASTIĞI – antibakterial 
təsir göstərir.

• DAZI OTU — orqanizmdəki 
iltihabi prosesləri azaldır.

• NANƏ — damargenişləndirici 
təsir göstərir.

• BƏDRƏNC – orqanizmi böyük 
miqdarda bioflavonoid və 
digər orqanik birləşmələr ilə 
təmin edir.

• CÖKƏ – antibakterial təsir 
göstərir.

• ÇOBANYASTIĞI – sinir 
gərginliyini aradan qaldırmağa 
kömək edir.

• QARAĞINIQ – nəfəs almağı 
asanlaşdırır.

• ALMA DILIMLƏRI – içkinin dadını 
vurğulayır.

500757
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 4
ASAN TƏNƏFFÜS

Klassik Sibir otlarının qarışığı iş 
gününün sonunda rahatladacaq, 
yüngül tənəffüs bəxş edəcək və 
zərif ətir ilə huzur dolu bir atmosfer 
yaratmağa kömək edəcək.
30 filtr-paket hər biri 1,5 q  5,4 azn

500812 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 3
TƏBII ANTISTRESS 

Yüngül bitki mənşəli bir fincan 
ətirli çay, gərgin iş günündən 
sonra rahatlaşmağa və harmoniya 
tapmağa kömək edəcəkdir.
30 filtr-paket hər biri 1,5 q  5,4 azn

500581 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 1 
TƏMIZLƏNMƏ VƏ DRENAJ 

Səna, murdarça, kuril çay və 
yoncayla ot tərkibli kompozisiya. 

Tərkib: səna yarpaqları, murdarça qabığı, 
gicitkən yarpaqları, pıtraq kökü, qarağat 
yarpaqları, çobanyastığı çiçəkləri, kuril çayı, 
yonca otu.

30 filtr-paket hər biri 1,5 q  5,1 azn

500582 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 2 
QADIN HARMONIYASI

Sürvə, badrənc,nanə və yonca 
əsasında ətirli cövhər.

Tərkib: damotu,  qarayonca otu, müalicəvi 
bədrənc otu, nanə yarpaqları, sürvə yarpaqları, 
dazı otu, qaraqınıq otu, yonca otu.

30 filtr-paket hər biri 1,5 q  5,1 azn
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500586 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 6 
QARACIYƏRIN MÜDAFIƏSI

Dazı otu, nanə yarpaqları, 
çobanyastığı çiçəkləri,qarğıdalı 
sütunları əsasında fitokompozisiya.  

Tərkib: qarğıdalı saçaqlarının sütunları, 
dağ tərxunu çiçəkləri, dazı otu, istiotlu nanə 
yarpaqları, çobanyastığı otu, itburnu meyvələri, 
quş qırxbuğumu otu.

30 filtr-paket hər biri 1,5 q  5,1 azn

500588
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 8
ÜRƏYIN RAHATLIĞI 

Qarağat, yemişan meyvələri və 
adi damotu otunun yarpaqları 
əsasında kompozisiya.

Tərkib: yemişan meyvələri, dağ nanəsi otu, 
damotu, quş qırxbuğum otu, bədrənc otu, 
qarağat yarpaqları.

30 filtr-paket hər biri 1,5 q  5,1 azn

500587 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 7 
HƏRƏKƏT RAHATLIĞI 

Mərsinvə qarağatın yarpaqları, 
eləcə də qatırquyruğu və gördəvər 
əsasında kompozisiya.

Tərkib: qarağat yarpağı, quşqonmaz otu, 
gördəvər, itburnu meyvələri, mərsin yarpaqları, 
biyan kökü və kökümsovu, tarla qatırquyruğu otu.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 5,1 azn

500589 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 9 
KARBOHIDRAT NƏZARƏTI

Pıtraq kökü,qara yonca otu,ağ 
paxla tayı və qaragilə zoğlarının 
əsasında kompozisiya. 

Tərkib: paxla layı, adi qaragilə tumurcuqları, 
eleuterokokk kökü və kökümsovu, qara yonca 
otu, sürvə yarpaqları, çaqa, pıtraq kökü.

30 filtr-paket hər biri 1,5 q  5,1 azn

500585 
YABANI OTLARDAN 
HAZIRLANMIŞ FITOÇAY № 5 
RAHAT HƏZM

Çobanyastığı,kuril çayı,bağayarpağı 
və öküzboğan əsasında 
kompozisiya.

Tərkib: kuril çayı, çobanyastığı otu, itburnu 
meyvələri, bağayarpağı yarpaqları, öküzboğan otu.

30 filtr-paket hər biri 1,5 q  5,1 azn
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400268
EPAM-4
QARACIYƏR ÜÇÜN

Propolis və mumiya ilə 
zənginləşdirilmiş bitki 
ekstraktları kompleksi 
qaraciyərin normal 
fəaliyyətinin dəstəyi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 
"EPAM-4" bakteriya 
əleyhinə təsirə malikdir, 
tərkibinə daxil olan 
komponentlər isə ödün 

yaranması və öd ifrazı prosesinin 
normallaşmasına kömək edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, qumlu solmazçiçəyi 
çiçəkləri, müalicəvi pişikotu kökləri ilə 
kökümsovu, təmizlənmiş etil spirti, arı südü, 
propolis, sallaq tozağacı yarpaqları, müalicəvi 
bəlğəmotu kökləri, hündür andız kökləri və 
kökümsovu, deşikli dazı otu,gicitkan yarpaqları, 
qarğıdalı saçaqları ilə sütunlar, nanə yarpaqları, 
müalicəvi zəncirotu kökləri, adi boymadərən 
otu, may itburnusu meyvələri, mumiya, kalium 
sorbat konservantı.

30 ml 5,6 azn

400265 
EPAM-11
MƏDƏ-BAĞIRSAQ ÜÇÜN

Bitki kompleksi propolis 
ilə zənginləşdirilmişdir. 
Tərkibində olan 
komponentlər bağırsaq 
mikroflorasının tərkibini 
normallaşdırır, yüngül 
işlətmə təsirinə 
malikdir və orqanizmin 
təbii təmizlənməsinə 
kömək edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, itiyarpaqlı səna 
yarpaqları, təmizlənmiş etil spirti, arı südü, 
propolis, qalın yapraqlı badan kökü, adi gicitkən 
yarpaqları, qarğıdalı saçaqları ilə sütunlar, nanə 
yarpaqları, müalicəvi zəncirotu kökləri, böyük 
bağayarpağı yarpaqları, hamar biyan kökləri, 
adi boymadərən otu, müalicəvi sürvə yarpaqları, 
kalium sorbat konservantı. 

30 ml 5,6 azn

400271 
EPAM-7
VIRUS ƏLEYHINƏ

Mumiya və propolislə 
zənginləşdirilmiş bitki 
ekstraktları kompleksi, 
orqanizmin müdafiə 
gücünü və müxtəlif 
infeksiyalara, ilk öncə 
respirator viruslara 
qarşı müqavimətini 
artırmaq üçün nəzərdə 
tutulub.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, al-qırmızı exinaseya 
otu, sarı yemişan meyvələri, təmizlənmiş etil 
spirti, arı südü, propolis, mumiya, kəklikotu 
otu (sürünən kəklikotu), qumlu solmazçiçəyi 
çiçəkləri, adi boymadərən otu, adi qaraqınıq 
otu, deşilmiz dazı otu, gicitkən yarpaqları, 
nanə yarpaqları, böyük bağayarpağı yarpaqları, 
damotu otu, çobanyastığı çiçəkləri, qalın yarpaqlı 
badan kökümsovları, kalium sorbat konservantı, 
adi şam ağacının tumurcuqları, adi şam ağacının 
iynəyarpaqları, sallaq tozağacı yarpaqları, sallaq 
tozağacı tumurcuqları.

30 ml 5,6 azn

400266 
EPAM-24
GINEKOLOJI

Bitki cövhərləri və 
propolis kompleksi 
qadınların hormonal 
balansını dəstəkləyən, 
kritik günlərdə və 
menopoz dövründə 
xoşagəlməz 
simptomların 
azaldılmasına kömək 
edən komponentlərdən 

ibarətdir. Məhsul normal menstrual 
dövrün saxlanmasına kömək edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, çılpaq biyan 
kökləri, sarı yemişan meyvələri, tikanlı 
eleuterokokk kökləri və kökümsovu, təmizlənmiş 
etil spirti, arı südü, propolis, qalın yarpaqlı 
badan kökü, adi başınağacı meyvələri, adi 
gicitkən yarpaqları, çobanyastığı çiçəkləri, dağ 
qırxbuğumu otu (quşbuğdası), adi boymadərən 
otu, çaqa (tozağacı göbələyi), may itburnusu 
meyvələri,kalium sorbat konservantı.

30 ml 5,6 azn

400267
EPAM-31
FIBROZ ƏLEYHINƏ

Propolis, arı südü və 
mumiya ilə zəngin 
olan bitki ekstraktları 
kompleksi, birləşdirici 
toxumanın quruluşunu 
və oynaqların normal 
fəaliyyətini təmin 
etmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Birləşdirici 
toxuma bir çox orqanların 

gövdəsini təşkil edir və sümüklərin, 
oynaqların, bağların və qığırdaqların 
əsas struktur elementidir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, sarı yemişan meyvələri, 
adi mərcangilə yarpaqları, hamar biyan kökləri, 
təmizlənmiş etil spirti, arı südü, propolis, keçə 
pıtrağı kökləri, adi boymadərən otu, adi mərcangilə 
meyvələri, adi başınağacı meyvələri, adi gicitkəninin 
yarpaqları, çaqa (tozağacı göbələyi), sallaq tozağacı 
tumurcuqları, tarla qatırquyruğu otu, mumiya, 
kalium sorbat konservantı.

30 ml 5,6 azn

400270 
EPAM-44
KARDIOLOJI

Kompleks ürək-
damar sisteminin 
normal fəaliyyətini 
dəstəkləməyə 
kömək edir, ümumi 
möhkəmləndirici və 
yüngül sedativ təsirə 
malikdir. Məhsul, 
xüsusən kardioloji 
xəstəliklərin səbəbi 

olan ürək-damar sisteminin stressə 
qarşı möhkəmliyini gücləndirmək 
üçün hazırlanıb.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, hamar biyan kökləri, 
adi damotu otu, müalicəvi pişikotu kökləri ilə 
kökümsovu, quşarmudu meyvələri, sarı yemişan 
meyvələri, təmizlənmiş etil spirti, arı südü, 
propolis, sallaq tozağacı yarpaqları, adi gicitkən 
yarpaqları, adi boymadərən otu, müalicəvi 
şüyüd meyvələri, tarla qatırquyruğu otu, nanə 
yarpaqları, kalium sorbat konservantı. 

30 ml 5,6 azn

400274 
EPAM-96
UROLOJI

Bitki kompleksi 
böyrəklərin və sidik 
yollarının normal 
fəaliyyətini təmin 
etmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Tərkibində 
olan təbii komponentlər 
isə yumşaq sidikqovucu 
və iltihab əleyhinə təsirə 
malikdirlər.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, qumlu solmazçiçəyi 
çiçəkləri, adi damotu otu, tikanlı eleuterokokk 
kökləri və kökümsovu,təmizlənmiş etil spirti, 
arı südü, propolis, qalın yarpaqlı badan kökləri, 
adi qaraqınıq otu, deşikli dazı otu, adi gicitkən 
yarpaqları , adi ardıc meyvələri, iri yarpaqlı 
bağayarpağı yarpaqları, çobanyastığı çiçəkləri, 
adi zirə meyvələri, adi boymadərən otu, kəklikotu 
,sallaq tozağacı tumurcuqları və yarpaqları, 
kalium sorbat konservantı, mumiya. 

30 ml 5,6 azn

400273
EPAM-900
RESPIRATOR

Propolislə zəngin 
olan bitki ekstraktları 
kompleksi , 
soyuqdəymə və qrip 
zamanı keçirilən 
xəstəliklərdən sonra 
orqanizmin bərpa 
olunmasına kömək  
edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, çəhrayı rodiola 
kökləri və kökümsovu, adi mərcangilə meyvələri, 
adi dəvədabanı yarpaqları , təmizlənmiş etil 
spirti, arı südü, propolis , müalicəvi bəlğəmotu 
kökləri, sallaq tozağacı yarpaqları, adi 
mərcangilə yarpaqları,hündür andız kökləri və 
kökümsovu, adi qaraqınıq otu, ürəkşəkilli cökə 
gülləri, çobanyastığı çiçəkləri ,müalicəvi sürvə 
yarpaqları, iri bağayarpağı yarpaqları, nanə 
yarpaqları, adi şam ağacının iynəyarpaqları və 
tumurcuqları, kalium sorbat konservantı. 

30 ml 5,6 azn

400264 
EPAM-1000
NEVROLOJI

Kompleks orqanizmə 
stresə və yorğunluğa 
qarşı müqavimət 
göstərməyə, 
iş qabiliyyətini 
artırmağa və yuxunun 
normallaşmasına, 
həmçinin yüksək psixo-
emosional yüklənmələr 
zamanı orqanizmin bərpa 
olunmasına kömək edir.

Tərkib: su, daşıyıcı qliserin, müalicəvi pişikotu 
kökləriylə kökümsovu, çəhrayı rodiola kökləri 
və kökümsovu, tikanlı eleuterokokk kökləri, adi 
damotu otu, təmizlənmiş etil spirti, arı südü, 
propolis, çobanyastığı çiçəkləri, tarla qatırquyruğu 
otu, nanə yarpaqları, müalicəvi gülümbahar 
çiçəkləri, mərcangilə yarpaqları, sallaq tozağacı 
tumurcuqları, kalium sorbat konservantı.

30 ml 5,6 azn

EPAM-TEXNOLOGİYALARININ 
SİNERGETİKASI
Təbii emulsiyalarda biz ən yaxşı təbii komponentləri birləşdirmişik. "EPAM" seriyasının məhsullarının 
təməlində – yüzillik otlarla müalicə və apiterapiya, məhsulun komponentlərinin effektivliyinin sənədlərlə 
təsdiqi və əlbətdə ki, istehlakçıların dəyişməz sevgisi dayanır.
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ÇAY QARIŞIĞI 
LABORATORIYASI 
YOO GO ÇAYINA HEYRAN 
OLMAQ ÜÇÜN ÜÇ SƏBƏB:
 • 100% təbii
 • inanılmaz dadlı
 • zəmanətli şəkildə faydalı

Operativ faydalı 
qidalanmanın 
birinci* brendi

Dadlı! 

Faydalı!

Istənilən vaxt!

Sintetik dad gücləndiriciləri olmadan dadlı yeməklər 
hazırlamaq çətindir, amma biz bunu bacardıq. 
Sirri — təbii komponentlərdədir.

Saxarozasız, diqqətlə seçilmiş inqrediyentlər 
(kalsium, antosian və digər vitaminlər daxil 
olmaqla).

Sadəcə cibinizə qoyun və özünüzlə 
götürün!

500785
NANƏ VƏ AĞ ŞAM AĞACI
ÇAY IÇKISI 

Vitaminli daddan ilhamlanın – 
Sibirdən gələn tayqa gücünün 
mənbəyi! Ətirli küknar canlandırır və 
yaxşı əhval-ruhiyyə bəxş edir, nanə 
təravətləndirir, itburnu meyvələri isə 
içkinin dadını giləmeyvə notları ilə 
bəzəyir. Dadına baxın və aşiq olun!

Tərkibi: badan kökü, Sibirin ağ şam ağacının 
iynəyarpaqları, nanə yarpaqları, qara çay, itburnu 
meyvələri.

30 filtr-paket 4,3 azn

TURBOÇAY 
TƏMIZLƏYICI ÇAY

Yüngül bitki çayı,sizin aktiv 
qalmanız və vaxtınızı həqiqətən 
sevdiyiniz işlərə sərf etməyiniz 
üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. 
Səna yüngüllük və rahatlıq 
hissi bəxş edir,zəncəfil və kuril 
çayı maddələr mübadiləsini 
normallaşdırır.

Tərkib: səna yarpaqları, murdarça qabığı, 
kuril çayı, zəncəfil, alma dilimləri, çobanyastığı 
çiçəkləri.

30 filtr-paket 
500811/500590 5,0 azn

* Siberian Wellness məhsul çeşidində.

 • Fərdi paketlərdə
 • Yenidən emal edilən 

qablaşdırma
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DAHA TEZ SAĞALIN!
Yerli təsir vasitələrindən əlavə (gel və maz), idmançılar 
əhval-ruhiyyələrini qoruyub saxlamaq üçün, gündəlik zəruri 
nutriyentlər, vitamin və minerallar, həmçinin mütəmadi 
olaraq, xondroprotektor kombinasiyası olan – qlyukozamin və 
xondroitin qəbul etməlidirlər. Bir çox mütəxəssis bu maddələri 
bağ və oynaq yaralanmasının qarşısının alınmasında əsas 
element kimi hesab edir. 

410054
BƏRPAEDICI IDMAN 
GELI
Xoşagəlməz yorğunluq 
hissini aradan qaldrır 
və intensiv fiziki 
yüklənmələrdən sonra 
bərpanı sürətləndirir.
100 ml 15,1 azn

500276
QLYUKOZAMIN VƏ XONDROITIN
OYNAQLARIN MAKSIMAL DƏSTƏYI

Gündəlik dozada təxminən 2 qr güclü 
xondroprotektor! Təbii kompleks gərgin məşqlər və 
yüksək fiziki yükləmələr zamanı maksimal müdafiəni 
təmin edir: oynaqların aşınmasının və yırtılmasının 
qarşısını alır, iltihabı aradan qaldırır və hərəkəti 
asanlaşdırır. Idmançılara və aktiv həyat tərzinin 
bütün tərəfdaşlarına davamlı olaraq istofadə etmək 
tövsiyə olunur.

Tərkib: qlyukozamin hidroxlorid, xondroitinsulfat.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

120 həb 53,9 azn

4PRO COMPLEX:
Metilsulfonilmetan, 
qlyukozamin 
hidroxlorid 
Allantoin 
benzokain
Maqnolol, mentol 
və kamfora 
Glicacid Eсo

500277
BCAA KOMPLEKSI
ƏVƏZEDILMƏZ AMIN TURŞULARI

Əzələləri qida maddələri ilə təmin 
edir, daha sürətli bərpa olunmağa 
kömək edir, həddindən artıq 
yorğunluq hissini aradan qaldırır.
 • Əzələlər üçün əsas amin turşuları: 

2: 1: 1 optimal nisbətdə leysin, 
izoleysin və valin.

 • Bir porsiyada 4,8 q BCAA (6 həb).
 • Intensiv fiziki yükləmələr və 

məşqlərdən sonra sürətli bərpa 
zamanı əzələləri müdafiə edir. 

Tərkib*: BCAA (amin turşuları kompleksi: L-leysin, 
L-izoleysin, L-valin).
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

120 həb 24,2 azn

500370
TEZ HƏLL OLUNAN KREATIN
ƏZƏLƏ ARTIMININ STIMULLAŞDIRILMASI

Kreatinin bir qatqı şəklində 
alınması nəticəni yaxşılaşdırmağa 
imkan verir – gücü və dözümlülüyü 
artırmaq. Əzələlərdə nə qədər daha 
çox kreatin olarsa,məşqlərnizdə 
bir o qədər daha intensiv və təsirli 
olacaq!

Tərkib: kreatin monohidrat.

40 porsiya hər biri 5 q 18,1 azn

ULTRA DÖZÜMLÜLÜK ÜÇÜN  
TƏMIZ ENERJI!

İDMAN ÜÇÜN 
MÜTLƏQ  
OLMASI ŞƏRTDIR
MƏŞQ EDƏRKƏN, BƏRPA HAQQINDA 
UNUTMAYIN – MƏŞQDƏN SONRA 
ALACAĞINIZ NƏTICƏLƏR MƏHZ 
ONDAN ASILIDIR. 

500285
L-KARNITIN
DÖZÜMLÜLÜYÜN ARTIRILMASI

Yağ mübadiləsini yaxşılaşdırır, 
aerobika (qaçış,üzgüçülük) idman 
növləriylə məşğuliyyət zamanı 
orqanizmin dözümlülüyünü 
artırır, fiziki tapşırıqlar zamanı 
əzələləri zədələnmədən müdafiə 
edir və bərpa proseslərini 
optimallaşdırmağa kömək edir. 
Məhsulun tərkibində dünya şöhrətli 
Lonza firmasının tez həzm olunan 
və orqanizmə düşməyinən dərhal 
təsir göstərən L-karnitin var.

Tərkib: L-karnitin tartrat, L-karnitin əsası Lonza 
Carnipure®.

120 kapsul 26,7  azn
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HƏR GÜN ÜÇÜN OLAN 
MİKROELEMENTLƏR

DƏMİR qalxanvarı vəzinin normal fəaliyyətini 
dəstəkləyir, oksigenin bədən toxumalarına 
nəqlini yaxşılaşdırır.
SİNK idmançının bədənindəki enerji mübadiləsini 
yaxşılaşdırır, hüceyrələrin yenilənmə prosesinə 
təsir göstərir və orqanizmin dözümlülüyünü 
artırmağa kömək edir.
* Tövsiyə olunan günlük istifadə normasından.

500284
MEQAVITAMINLƏR
GÜCLÜ, MAKSIMAL ŞƏKILDƏ 
TAMAMLANMIŞ VITAMINLI-MINERAL 
KOMPLEKS

Yüksək fiziki yükləmələr zamanı 
orqanizmi dəstəkləmək üçün xüsusi 
olaraq yaradılmışdır: 13 vitamin 
və 8 mineral dözümlülüyü artırır, 
iş qabiliyyətini yüksəldir və enerji 
bəxş edir.

Tərkib: kalsium karbonat, H33802/1 BY DSM 
NUTRITIONAL vitaminli premiks (A, D3, E, K1, C, B1, 
B2, B6, B12 vitaminləri, nikotinamid, fol turşusu, 
pantoten turşusu,biotin), Customix Minerals 
by DSM NUTRITIONAL mineral premiksi (sink, 
mis, yod, dəmir, manqan, selen), maqnezium, 
E vitamini, fol turşusu, D3 vitamini.
* Köməkçi komponentlər istisna olmaqla göstərilən aktiv tərkib.

120 həb 23,9 azn

ORQANIZMIN DÖZÜMLÜLÜYÜNÜ 
ARTIRIR, IŞ QABIIYYƏTINI 
YÜKSƏLDIR VƏ ƏN GƏRGIN 
MƏŞQLƏRDƏN SONRA DA BƏRPA 
OLMAĞA KÖMƏK EDIR.
Bütün idmançıların vitamin 
və minerallara eyni dərəcədə 
ehtiyacları var, lakin dəmir və sink 
bəzi intizamlar üçün çox vacibdir. 
Məsələn, dövri idman növlərinin 
idmançıları (triatlon, velotrek) 
uzun müddətli gərgin aerobik 
yükləmələrə məruz qaldıqları üçün 
bu mikroelementlərə ehtiyacları var. 
 

"MEQAVITAMINLƏRIN" 
TƏRKIBINDƏ, PEŞƏKAR 
IDMANÇILAR VƏ HƏVƏSKARLAR 
ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ 
OPTIMAL DOZADA 13 VITAMIN 
VƏ 8 MINERAL VAR. 
Bundan əlavə, kompleksdə bir 
idmançı üçün kritik vacib element 
olan dəmir və sinkin maksimal 
dozası var.

DƏMIR — 19,4 MQ ( 107,9%*) 
SINK — 12 MQ (100%*)

500484
OMEQA-3 ULTRA 
Intensiv fiziki yükləmələr zamanı 
orqanizmin güclü dəstəklənməsi 
üçün maksimal omeqa-3 turşuları.
 • 2144 mq omeqa-3 (107%*)
 • Dokozaheksaen turşusu — 

520 mq (74%)*
 • Eykozapantaen turşusu — 

1316 mq (219%*)
 • Vitamin E — 14,6 mq (97%)

* Tövsiyə olunan günlük istifadə normasından.

Tərkib: dərin sularda yaşayan dəniz balıqları 
PronovaPure™ omeqa-3 doydurulmamış yağ 
turşularının ultrakonsentratı.

120 kapsul 43,6 azn
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"XROMLIPAZA" — 
 MÜASIR ARIQLAMA FORMULUDUR!

500874
XROMLIPAZA
TƏK XROMDAN DAHA YAXŞIDIR

Bir kapsulda:
 • 0,24 mq pikolinat şəklində 

asanlıqla mənimsənilən orqanik 
birləşmə xrom;

 • Qanda şəkər səviyyəsinin aşağı 
düşməsinə kömək edən acı 
qovun ekstraktı;

 • bədənin müqavimətini artıran 
və yorğunluğu azaldan 
eleuterokokk və yaşıl çay 
ekstraktları.

Tərkib: acı qovun ekstraktı, eleuterokokk 
ekstraktı, yaşıl çay ekstraktı, xrom pikolinat.

60 kapsul 17,3 azn

YALNIZ PƏHRIZLƏ DOYMAYACAQSINIZ! 
Bədən çəki atdığı zaman, həyati vacib elementlərinin 
miqdarını azaltmadan pəhrizin kalori tərkibini 
məhdudlaşdırmaq vacibdir. Bunlardan biri xromdur – 
bədənimizdə karbohidrat mübadiləsinə görə cavab 
verən bir mineraldır.

XROM NƏ ÜÇÜN VACIBDIR?
Qanda qlükoza səviyyəsini tənzimləyir və hüceyrələrin 
insulinə qarşı olan normal həssaslığını qorumağa kömək 
edir, piylənmə və diabetin inkişafına mane olur. 

XROMUN ƏN OPTİMAL FORMASI HANSIDIR?
Maksimum bioloji əlverişliliyi olan bu mineralın ən 
effektiv forması, — xrom pikolinatdır. O orqanizm 
tərəfindən tamamilə mənimsənilir və yan 
təsirləri yoxdur. 

XROM HARADA OLUR?

Unutmaq lazım deyil ki, müasir qidalarda müxtəlif emal 
metodlarına görə minerallar həddən artıq azdır. Buna 
görə də xromu əlavələrlə birlikdə qəbul etmək vacibdir.

• DƏNİZ BALIĞI
• ƏT 
• KARTOF

• GÖBƏLƏK
• ARPA
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SIBERIAN WELLNESS BIOLOJI AKTIV KOSMETIKASI:

HƏR KƏSƏ GÖZƏLLIK BƏXŞ ETMƏK SƏNƏTI 

BİZİM AÇIQ 
SƏMA ALTINDA 
LABORATORİYAMIZIN — 
150 MİLYON YAŞI VAR

1. MƏHSUL ƏSASINDA — BITKILƏRIN UNIKALLIĞI DAYANIR
Siberian Wellness kosmetik məhsullarının resepturasının əsasında" – yabanı Sibir 
otlarının "canlı" ekstraktları, innovativ bioloji cəhətdən aktiv birləşmələr, təbii  
minerallar, vitaminlər və təbii yağlar var. 

2. FIZIOLOJI FORMULALAT, ZƏRƏRLI MADDƏLƏRIN OLMAMASI
Siberian Wellness bioloji aktiv kosmetikasının əsasında sulfat, ftalat, paraben  
və digər potensial təhlükəli birləşmələr yoxdur.

BIZIM KOSMETIKA GMP STANDARTLARI 
MÜVAFIQ OLARAQ ISTEHSAL OLUNMUŞDUR
3. SÜBUTA YETIRILMIŞ EFFEKTIVLIK
Keçirilmiş kliniki tədqiqatların nəticələri sübut etdi ki: Siberian Wellness bioloji  
aktiv kosmetikasının komponentləri cavanlığın və gözəlliyin qorunmasına imkan 
yaradan güclü antioksidant, bərpaedici və qoruyucu təsirə malikdir.

BIOLOJI AKTIV KOSMETIKA SAĞLAMLIĞIN, CAVANLIĞIN 
VƏ GÖZƏLLIYIN QORUNMASI ÜÇÜN YENI, EKOLOJI TƏMIZ 
YANAŞMANI TƏKLIF EDƏRƏK BIZIM HƏYATIMIZA DAXIL OLUR!
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KREM DƏRİNİZİN İSTƏKLƏRİNƏ CAVAB VERİR 
HÜCEYRƏ SƏVİYYƏSİNDƏ.

İRSƏN KEÇƏN YAŞLANMA 
MEXANİZMLƏRİNİN KOMPENSASİYASI

TƏBII KALLUS HÜCRƏLƏRININ KONSENTRASI PhytoCellTec™:
hüceyrələrin bərpası və yenilənməsi mexanizmlərinin bərpası və qorunması.

BIOAVAILABLE GLYCOGEN PhytoSpherix™: 
öz hialuron turşusu, kollagen və elastin sintezi üçün bioloji enerji mənbəyidir.

BIO ƏLVERIŞLI SILISIUM Algisium™: 
dəri tonunun və elastikliyinin qorunması.

AŞAĞI MOLEKULYAR HIALURON TURŞUSU: 
dəridə su ehtiyyatının artımı.

SPARASSIS GÖBƏLƏYININ EKSTRAKTI: 
yeni nəslin dəri daxili UB müdafiəsi.

ƏGƏR MƏN AŞA-
ĞIDAKILARI 
ISTƏYIRƏMSƏ 
BIONÉTICA MƏNƏ 
UYĞUNDUR:
 • Dəriyə gündəlik qulluq 

qaydalarını gücləndirmək.
 • Ümumi dəri vəziyyətini 

yaxşılaşdırmaq.
 • Zərərli prosedurlar olmadan 

yüksək keyfiyyətli kosmetik 
qulluq etmək.

Bionética seriyası xarici təchizatçıların 
yüksək keyfiyyətli xammalından 
istifadə edir:
 • IFF | Lucas Meyer Cosmetics, Kanada
 • SEPPIC, Fransa
 • EXSYMOL, Monako
 • Infinitec, Ispaniya
 • Mirexus Inc., Kanada
 • BioSpectrum, Cənubi Koreya
 • Mibelle AG Biochemistry, Isveçrə

 • hər növ dəri üçün uyğundur
 • istənilən yaş üçün uyğundur
 • kişilər və qadınlar üçün
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* İstehlakçı testlərinin nəticələrinə əsasən.

50 ml  140,0 azn

  97,2% 
KOMPONENTLƏR TƏBİİ  
MƏNŞƏLİDİR

DƏRİNİN HANSI PROBLEMLƏRİNİ 
HƏLL EDİR:
 • tutqunluq, parlaqlığın olmaması, qeyri-

bərabər ton və tekstura;
 • nəzərə çarpan dinamik (xırda) və statik (dərin) 

qırışlar;
 • genişlənmiş məsamələr;
 • yüksək reaktivlik və həssaslıq, görünən 

kapilyar toru;
 • dərinin keyfiyyətini və cavanlığını mümkün 

qədər uzun müddət qorumaq.

NƏTİCƏ: 
 • stres əlamətləri olmayan təravətli , parlaq dəri; 
 • cəmi 2 həftə ərzində məsamələrin nəzərəçarpacaq 

dərəcədə daralması;
 • ətraf mühitin dəyişməsinə cavab olaraq reaktivliyin 

azalması;
 • burun və yanaqlarda daha az qızartı;
 • kuperoz təzahürləri daha az nəzərə çarpır;
 • Dərinin bərabər tonu və teksturası;
 • dərinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması.

ÜMUMI GÖZƏLLIK  
ZƏRDABI
PHYTOCELLTEC™ 5%  
MOISTURE SURGE BEAUTY SERUM

KLINIKI CƏHƏTDƏN SÜBUT OLUNMUŞDUR*
Estetik Tibb və Ekspertiza Mərkəzi (şəh. Moskva)

Statik (dərin) qırışlar daha az nəzərə çarpır

Dinamik (xırda) qırışlar hamarlaşır, daha az nəzərə çarpır 

Вaha dəqiq üz konturu

Məsamələr daha az görünür 

Daha parlaq dəri

Parlaq və elastik dəri

80%
90%
90%
100%
100%
100%

411374  
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* İstehlakçı testlərinin nəticələrinə əsasən.

ZƏNGİN  
ÜZ KREMİ 
PHYTOCELLTEC™ 2%  
ULTRA RICH FACE CREAM

KLINIKI CƏHƏTDƏN SÜBUT OLUNMUŞDUR*
Estetik Tibb və Ekspertiza Mərkəzi (şəh. Moskva)

50 ml 140,0 azn

  98,73% 
KOMPONENTLƏR TƏBİİ  
MƏNŞƏLİDİR

DƏRİNİN HANSI PROBLEMLƏRİNİ 
HƏLL EDİR:
 • həddindən artıq quruluq;
 • nazilmə və yüksək həssaslıq;
 • mikrosirkulyasiyanın pozulması;
 • qan damarlarının nazilməsi, kuperoz  

(tor qişası);
 • kollagen və elastin liflərinin pozulması;
 • dəri piyi istehsalının azalması və lipid 

baryer azlığı;
 • qeyri-bərabər dəri tonu, piqmentasiya.

NƏTİCƏ: 
 • statik (dərin) qırışların sayının və dərinliyinin azaldılması;
 • dəri , temperatur dəyişikliklərinə və ətraf mühitin mənfi 

təsirinə qarşı daha az reaksiya verir;
 • qan damarlarının möhləmləndirilməsi, burun və 

yanaqlardakı qızartıların azaldılması;
 • kuperoz təzahürləri daha az nəzərə çarpır;
 • dinamik (xırda) qırışlar hamarlaşır, daha az nəzərə çarpır;
 • üz konturları daha aydın, nəzərə çarpan liftinq-effekt;
 • daha bərabər dəri tonu və teksturası.

 Statik (dərin) qırışlar daha az nəzərə çarpır

Dinamik (xırda) qırışlar hamarlaşır, daha az nəzərə çarpır 

Daha dəqiq üz konturu

Daha nəm və elastik dəri

60%
90%
90%
100%

100%  
QADIN  

KREMIN  
TƏSIRINI  
GÖRDÜ

410241
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* İstehlakçı testlərinin nəticələrinə əsasən.

ÜZ ÜÇÜN ULTRA  
YÜNGÜL KREM 
PHYTOCELLTEC™ 2%  
ULTRA LIGHTWEIGHT FACE CREAM

KLINIKI CƏHƏTDƏN SÜBUT OLUNMUŞDUR*
Estetik Tibb və Ekspertiza Mərkəzi (şəh. Moskva)

  96,98% 
KOMPONENTLƏR TƏBİİ  
MƏNŞƏLİDİR

90%
90%
80%
80%
100%

50 ml 140,0 azn

DƏRİNİN HANSI PROBLEMLƏRİNİ 
HƏLL EDİR:
 • qırışların və nazik xətlərin təzahürü;
 • solğun rəng (boz çalarlar) və yorğun dəri;
 • möhkəmliyin və elastikliyin itməsi;
 • üzün ovalının konturunun pozulması;
 • burun ətrafı qırışların dərinləməsi;
 • nazik və quru dəri;
 • genişlənmiş məsamələr (əksər hallarda 

burun qanadları, çənə, yanaq sümüklərində);
 • qeyri-bərabər dəri tonu, piqmentasiya.

NƏTİCƏ: 
 • nəmləndirilmiş dəri – dərhal və bütün gün ərzində; 
 • dinamik (xırda) qırışların və incə xəttlərin sayında və 

dərinliyində 90% azalma;
 • daha aydın üz konturu, nəzərə çarpan liftinq-effekt;
 • daha bərabər dəri tonu və teksturası, dərinin 

keyfiyyətinin yaxşılaşması;
 • ağız ətrafı qırışlar, burun qanadlarında, çənə və yanaq 

sümüklərində məsamələr 100% daha az görünür;
 • piqmentasiya təzahürləri 100% yox oldu və ya 

nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldı.

Dəri daha yumşaq, hamar, məxməri və zərif olmuşdur

Məsamələr daha az nəzərə çarpır 

Üz ovalı daha bərabər oldu

Qırışların ölçüsü, sayı və dərinliyi azaldı

Dərinin nəmləndirilməsi və elastikliyi

410240
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ƏMIN OLMAQ ISTƏYIRSINIZ KI, BIONÉTICA SIZIN DƏRINIZƏ UYĞUNDUR?

DELYUKS-MİNİATÜR 
DƏSTİNİ SİFARİŞ EDİN!

DƏRİNİN DAXİLDƏN 
GÖZƏLLİYİNİN 
KOMPLEKS DƏSTƏYİ 

500650 
BEAUTYSENSE
DƏRININ CAVANLIĞI VƏ PARLAQLIĞI ÜÇÜN 
NUTRIKOSMETRIK ANTI-AGE SISTEMI

20 bağlama  120,3 azn

411375 
BIONETICA PHYTOCELLTEC™ 5%  
ÜMUMI GÖZƏLLIK ZƏRDABI
7 ml 18,8 azn

410284 
BIONETICA PHYTOCELLTEC™ 2%  
ÜZ ÜÇÜN ULTRA YÜNGÜL KREM 
7 ml 18,8 azn

410283 
BIONETICA PHYTOCELLTEC™ 2%  
ZƏNGIN ÜZ KREMI
7 ml 18,8 azn

DELYUKS-MINIATÜRLƏR 
NƏ ÜÇÜN RAHATDIR?
 • Xəttin cildinizə uyğun olduğundan əmin ola 

bilərsiniz.
 • Özünüzlə daşımaq üçün rahatdır.
 • Eyni zamanda seriyanın bir neçə məhsulunu 

sifariş edə bilərsiniz. 
 • 7 ml – ən azı 1 həftə kifayətdir!
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EXPERALTA PLATINUM

PEPTID 
KOSMETIKA —  
ÜZ DƏRISINƏ 
QABAQCIL QULLUQ
Peptid əsasında olan kosmetik vasitələr, böyük 
miqdarda kollagen və elastinli kremlərdən 10 DƏFƏ 
DAHA EFFEKTİV olur. Bu cür kosmetika mürəkkəb 
istehsal prosesinə görə daha yüksək qiymətə malikdir 
və zəmanətli nəticə verir.

Peptidlər — yalnız bir neçə amin turşularından 
ibarət birləşmələrdir. Peptid nanomalekulları 
dəri səthinə sərbəst şəkildə daxil olur, nəzərə 
çarpan və uzun müddətli yaşlanma əleyhinə 
effekt əldə etməyə imkan verən regenerasiya 
proseslərini stimullaşdırır.
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BIZIM DƏRIMIZƏ 
XARICI VƏ DAXILI 
AQRESSIV AMILLƏR 
TƏSIR EDIR: 
 • PIS EKOLOGIYA 
 • YAŞLA ƏLAQƏLI 

DƏYIŞIKLƏR 
 • TAM QULLUĞUN 

YOXLUĞU
 • UB- ŞÜALANMA 

VƏ S.

PEPTİDLƏR: 
ONLAR NECƏ IŞLƏYIR?

1. ZƏRƏRLI 
AMILLƏRIN 
NEYTRALLAŞ-
DIRILMASI
Experalta Platinum hər 
bir baxım seriyasının 
məhsulundakı effektiv 
yüksək texnologiyalı 
komponentlər, — 
platin hissəcikləri ilə 
əlaqəli peptidlər – 
dəri hüceyrələrinə 
nüfuz edir və xarici 
və daxili amillərin 
zərərli təsirlərini 
zərərsizləşdirməyə 
kömək edir.

2. GƏNCLIYIN 
BƏRPASI
Experalta Platinum 
vasitələrində 
komponentlərin 
unikal uyğunluğu: X50 
biomikrokapsulları, platin 
hissəcikləri ilə əlaqəli 
peptidlər və əfsanəvi 
laklanmış qovğa göbələyi 
dərini qoruyur, yaşlanma 
proseslərini ləngidir, dəri 
funksiyalarını bərpa edir 
və əsl gözəlliyini kəşf 
etməyə kömək edir.

PLATINUM
MATRIX EM
ASETİLTETRAPEPTİD-17 
ASETİLQEKSAPEPTİD-1 
QEKSAPEPTİD-11

DERIDƏ KOLLAGEN SENTEZININ 
AKTIVLƏŞDIRMƏ FUNKSIYASINI 
YERINƏ YETIRIR – QIRIŞLARIN ƏMƏLƏ 
GƏLMƏSINI LƏNGIDƏN VƏ DƏRININ 
GÖZƏLLIYINI VƏ TƏRAVƏTINI UZATMAQ 
ÜÇÜN, 30 YAŞDAN SONRA XARICDƏN 
STIMULLAŞDIRILMASI LAZIM OLAN 
BIR PROSES.

Seriyada başqa hansı peptidlərin 
olduğunu və onların təsirini 
öyrənmək istəyirsiniz?

SAYTDA BAXIN!

408373 Intensiv cavanlaşdırıcı gündüz kremi, 50 ml 
408372 Cavanlaşdırıcı gündüz flüidi, 50 ml 

408374 Intensiv bərpaedici gecə kremi, 50 ml 
404322 Zərdab-konsentrat " Nəmləndirmə və parıltı", 10 ml 

404325 Zərdab-konsentrat "Modelləşdirmə və liftinq", 10 ml 
404324 Zərdab-konsentrat "Qırışların korrektoru", 10 ml
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qədər dərinin dəyişilməsi
8 saata INTELLEKTUAL ZƏRDAB 

Yüksək molekulyar hialuron turşusu qırışları 
daxildən müəyən edir və üzə çıxarır.
409280 50 ml 46,9 azn
410288  7 ml 7,2 azn

SIBERIAN WELLNESS  
TƏBII RESURSLARA 
MƏSULIYYƏTLƏ YANAŞIR,  
BUNA GÖRƏ DƏ BIZ EXPERALTA PLATINUM 
INTELLEKTUAL KREMININ QABLAŞDIRMASINI 
TƏKMILLƏŞDIRDIK: 

 ∨ Indi qablaşdırma, təkrar emal edildikdə atmosferə 
85% daha az karbon qazı buraxılır.

 ∨ Daxili kolba emal edilmiş polipropilendən istehsal 
edilmişdir.

 ∨ Şüşə dəfələrlə istifadə edilə bilər – dəyişdirilə bilən 
qapalı qurğu asanlıqla yenisi ilə əvəz olunur. 

DƏBDƏLI INTELLEKTUAL KREMLƏ 
DƏRINIZIN QAYĞISINA QALIN! 
AĞILLI FORMULA DƏRI SƏVIYYƏSINDƏ TƏSIR 
GÖSTƏRIR: hüceyrə səviyyəsində dərini bərpa etməyə 
kömək edir, yeddi gün boyunca şaquli və üfüqi qırışları 
düzləşdirir. NƏTICƏ: ENERJI VƏ TƏBII PARILTI ILƏ 
ELASTIK, VƏ DAHA CAVAN DƏRI.

EKOLOJİ. 
MƏSULİYYƏTLİ. 
AĞILLI.

INTELLEKTUAL KREM 
413494 50 ml 50,2 azn
410289 7 ml 7,2 azn

413495 
INTELLEKTUAL KREM 
(növbəli blok)
50 ml 26,5 azn

NÖVBƏLI 
BLOK

EKOLOJİ 
QABLAŞDIRMA!

* Laboratoire Dermscan məlumatlarına görə.
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DƏRININ YORĞUNLUQ 
ƏLAMƏTLƏRINI 
ANINDA GIZLƏDIR:
 • Mükəmməl bir ton yaradır.
 • Dərinin qüsurlarını örtür.
 • Yüngül tekstur və orta sıxlığın 
örtüsü.

 • Intensiv şəkildə nəmləndirir.
 • Yaşla bağlı dəyişikliklərin 
inkişafının qarşısını alır.

NƏMLƏNDIRICI TONLAŞDIRICI 
KREM SPF 15
30 ml 29,8 azn

407583
ton 1 / 

açıq

411998
ton 2 / 

orta

INTENSIV CAVANLAŞDIRICI 
GÜNDÜZ KREMI
Dəri relyefini bərabərləşdirir və 
ultrabənövşəyi şüalanmadan 
qoruyur, kollagen və elastin 
istehsalını artırır: qırışların 
dərinliyini və sayını azaldır, dəriniz 
parlaq və elastik olur..
408373  50 ml 29,8 azn
410286  7 ml 7,2 azn

404326
GÖZ ƏTRAFI DƏRI ÜÇÜN KREM
Yüksək təsrili krem ifadə olunmuş 
dartınma effektı bəxş edir, gözlərin 
altındakı qara dairələri və qırışları 
azaldaraq dərini mükəmməl 
nəmləndirir.
15 ml 12,8 azn

CAVANLAŞDIRICI 
GÜNDÜZ FLÜIDI
24 saat ərzində dərini nəmləndirir, 
dərini ətraf mühitin mənfi 
təsirlərindən qoruyur, qıcıqlanma 
və qızartıları aradan qaldırır, dəri 
rənginin yaxşılaşmasına kömək 
edir, kollagen və elastin sintezini 
artırır.
408372  50 ml 29,8 azn
410285  7 ml 7,2 azn

INTENSIV BƏRPA EDICI 
GECƏ KREMI
Dərini nəmləndirir və 
qidalandırır, mikro zədələnmələri 
zərərsizləşdirir, gecə yuxusu 
zamanı bərpa proseslərini 
aktivləşdirir.
408374  50 ml 29,8 azn
410287  7 ml 7,2 azn

* Infinitec (Barselona) məlumatlarına görə.

ILKIN YAŞ ƏLAMƏTLƏRIYLƏ 
MÜBARIZƏ APAR

YETKIN DƏRI VƏZIYYƏTINI 
YAXŞILAŞDIRIR

4 HƏFTƏ* ƏRZINDƏ 280%-DƏK 
DAHA ELASTIK DƏRI
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408371
MƏSAMƏLƏRI TƏMIZLƏMƏK 
ÜÇÜN EKSFOLIANT 
Üç növ aktiv qranullar 
buynuzlaşmış hissəcikləri aşındırır, 
dərini cilalayır, hamarlaşdırır 
və bərabərləşdirir, toxuma 
tənəffüsünü yaxşılaşdırır, 
məsamələri açır.
100 ml 18,2 azn

ZƏRIF TƏMIZLƏYICI VASITƏ
Qiymətli yağlarla məxməri 
emulsiya, ətraf mühitin mənfi 
təsirindən müdafiə edərək, dərini 
təmizləyir və sakitləşdirir.
409977 100 ml 18,2 azn
410458 7 ml 7,2 azn

408253
CAVANLAŞDIRICI  
TONIK-SOFTNER
Dərini dərhal nəmləndirir, 
parlaqlıq bəxş edir, yumşaldır 
və sakitləşdirir, dəriyə qulluq 
məhsullarının təsirini artırır.
200 ml 18,2 azn

408368 
ÜZ YUMAQ ÜÇÜN TƏMIZLƏYICI YAĞ 
200 ml 20,2 azn

408369
KOSMETIKANIN TƏMIZLƏNMƏSI 
ÜÇÜN MISELYAR SU
Makiyajın silinməsi və 
təmizlənməsi – hamısı bir şüşədə! 
Miselyar su, güclü sürtünmə 
olmadan, dərini təmizləyir və 
mikroelementlər sayəsində sebum, 
toz və kosmetik hissəcikləri maqnit 
kimi cəlb edən ən kiçik sahələr 
sayəsində dərini təmizləyir və 
təravətləndirir.
200 ml 18,2 azn

İNNOVATİV TƏMİZLƏYİCİ VASİTƏLƏR 
DƏRINI ENERJI ILƏ TƏMIN EDIR,TOKSINLƏRDƏN VƏ ÇIRKLƏNMƏDƏN AZAD EDIR,  
TƏBII PH-BALANSINI BƏRPA EDIR, ƏTRAF MÜHÜTÜN ZƏRƏRLI TƏSIRINDƏN QORUYUR. 

410091 
ÜZ ÜÇÜN KRIOLIFTINQ MASKA 
Anında dəyişim! 
Krioliftinq maska dəri oyandırır, 
yorğunluq əlamətlərini aradan 
qaldırır və dərini düzəldir.
50 ml 15,0 azn

YUDUQDAN 
SONRA DƏRİDƏ 
QURULUQ VƏ 
DARTINMA 
HİSSİ HAQDA 
UNUDUN
Hidrofil yağı, heç bir narahatçılıq 
hissi yaratmadan dərini mükəmməl 
şəkildə təmizləyir və qidalandırır. 
Dəriniz təmiz, yumşaq və məxmər 
kimi olacaq!

80%-DƏN ÇOX BITKI VƏ EFIR YAĞLARI
Ilanq-ilanq, berqamot, vetiver, neroli, sərv 
yağları sayəsində aromaterapik effekt.

HƏR NÖV DƏRI ÜÇÜN UYĞUNDUR
Yağlı və qarışıq dəri üçün

EFFEKTIV, AMA ZARIF TƏMIZLƏNMƏ
Dərini çox qurutmadan və ya 
qıcıqlandırmadan onun qayğısına qalır.
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KREMIN SIZIN DƏRINIZƏ UYĞUN 
OLDUĞUNA ƏMIN OLMAQ ISTƏYIRSINIZ? 

DELYUKS-
MİNİATÜR DƏSTİNİ 
SİFARİŞ EDİN! 

DELYUKS-MINIATÜRLƏR NƏ 
ÜÇÜN RAHATDIR?
 • Vasitənin sizin dərinizə uyğun olduğuna tam 
əmin ola bilərsiniz

 •  Özünüzlə götürmək üçün rahatdır.
 • Bir dəfəyə bir neçə məhsulu sərfəli 
qiymətlərlə sifariş verin

 • 7 ml – ən azı 1 həftəlik istifadə üçün 
kifayətdir!

DƏRİYƏ KOMPLEKS QULLUQ 

GÖZƏLLİK VƏ CAVANLIĞIN 
QORUNMASI ÜÇÜN
KOSMETOLOQLAR İDDİA EDİRLƏR Kİ, 
KOMPLEKS QULLUQ 7 DƏFƏ DAHA 
EFFEKTİVDİR

321

Dəriyə kompleks qulluq- vasitələrdən istifadədən sonra maksimal nəticənin alınması üçün 
hazırlanmış qulluq proqramıdır. Bu, hər yaşda gözəl dəri deməkdir!

təmizlənmə qulluq üçün  
hazırlıq 

əsas  
qulluq
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SIZ IŞLƏDIKCƏ –

DƏ IŞLƏYIR

1 AYDAN SONRA NƏTICƏNI 
GÖRƏCƏKSINIZ*:
 • OMBALARDA HƏCMIN 

1,6 SANTIMETR AZALMASI.
 • SELÜLIT TƏZAHÜRLƏRINDƏ 

NƏZƏRƏ ÇARPAN AZALMA 
("portağal qabığının" 
effektinin 9% ixtisarı).

 • DAHA HAMAR DƏRI (dermal 
sıxlığın 6.5% artması).

SÜBUTA YETIRILMIŞDIR

* İnstrumental tədqiqatlar, , NATURETHIC (Barselona).

411382  
THE BODY LAB 
EXPERALTA PLATINUM ANTI-SELÜLIT 
KONSENTRATI  

 • Qızdırıcı təsir

 • Slim-effekt

HƏR NÖV DƏRI ÜÇÜN UYĞUNDUR

BROWNSLIM  
ADIPOSITLƏRI (YAĞ 

HÜCEYRƏLƏRINI) 
AKTIVLƏŞDIRMƏYƏ VƏ YENIDƏN 

PROQRAMLAŞDIRMAĞA 
KÖMƏK EDIR, FUNKSIYALARINI 
ENERJIYƏ QƏNAƏT ETMƏKDƏN 

YANMAĞA QƏDƏR DƏYIŞIR, 
HƏMÇININ YENI YAĞ 

YIĞILMASINI MINIMUMA 
ENDIRIR.

X50 MOLEKULU 
Lipid sintezini azaldır və hüceyrə 
şişməsinin qarşısını alır ki, bu da 
dəri səthindəki "portağal qabığının" 
həcminin azalması və hamarlaşması 
ilə özünü göstərir.

SARMAŞIQ CÖVHƏRI  
Qan dövranını aktivləşdirir, yerli 
iltihabı azaldır. Vitamin P divarların 
kapilyar keçiriciliyini azaldır. 

YÜKSƏK KONSENTRASIYADA 
ÖKÜZGÖZÜ,, KƏNDALAŞ, 
ŞABALID VƏ BIGƏVƏR 
CÖVHƏRLƏRININ KOMPLEKSI  
İfadə olunan dərəcədə limfodrenaj 
təsiri göstərir.

SELLÜLİT 
ƏLEYHİNƏ 
KONSENTRAT 
NECƏ İŞLƏYİR?
BROWNSLIM —  
ÇƏKI ATMAQDA INQILABDIR. 
YÖNƏLDILMIŞ TƏSIRIN TƏBII 
KOSMETIK KOMPLEKSI 
(QONUR YAĞ TOXUMASINA 
TƏSIR GÖSTƏRIR).

150 ml 25,1 azn
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YENI KOLLEKSIYA — BIR ÇAĞIRIŞDIR! 

KƏSKIN BIR ÇEVRILIŞ EDIN VƏ HƏR ŞEYI DƏYIŞDIRIN!
BU SIZIN ÖZÜNÜZƏ VƏ CƏMIYYƏTƏ BIR ÇAĞIRIŞDIR. BU SIZIN TƏKAMÜLÜNÜZDÜR.  

ŞƏXSI TƏCRÜBƏNIZ VƏ YENI NƏTICƏNIZ.

DYNAMIQUE | DİNAMİKA
ƏTİR SUYU | EAU DE PARFUM

412912 50 ml 94,5 azn
412916 5 ml 11,2 azn

ƏTİR-SƏYAHƏT
ŞƏRQ, ƏDVIYYATLI, ÇIÇƏKLI

Bu ətirdə,dünyaca məşhur 
ətriyyatçılar Luka Syuzak 
(Lucas Sieuzac) və Olaf Larsen 
(Lucas Sieuzac) öz inkişaflarına 
dəniz duzunun soyuq büxur və qara 
acı bibər notlarının birləşdirərək 
başladılar. 

Ürək notları, ambra, müşk və 
cazibədar vanilin həssas ətrinə 
bürünmüş ilanq-ilanq, iris və ağ 
jasmin çiçəklərindən ibarət çiçəkli 
buketini üzə çıxarır.

KIŞILƏR VƏ 
QADINLAR ÜÇÜN 

QALICILIQ MÜDDƏTI 
6-8 SAATA QƏDƏR.

15–20% 
YAĞ

Fransız 
Ətriyyatçısı  
Luka Syuzak 
(Lucas Sieuzac) 

Ətriyyatçı  
Olaf Larsen 
(Olaf Larsen) 

KOLLEKSIYA, DÜNYA ŞÖHRƏTLI ƏTRIYYATÇILAR 
LUKA SYUZAK (LUCAS SIEUZAC) VƏ OLAF 
LARSEN (OLAF LARSEN) ILƏ ƏMƏKDAŞLIQDA 
YARADILMIŞDIR.
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ABSOLU | ABSOLYUT
ƏTİR SUYU | EAU DE PARFUM

412914 50 ml 94,5 azn
412918 5 ml 11,2 azn

ƏTİR-MÜKƏMMƏLLİK
MEŞƏ

Dünyaca məşhur ətriyyatçılar Lukas Syuzaka (Lucas Sieuzac) 
və Olaf Larsen (Olaf Larsen) tərəfindən təsbit edildiyi kimi, ətir 
muskat qozu və çəhrayı bibər ədviyyəli notları ilə birləşmiş 
zəncəfilin təravəti ilə açılır.

Kompozisiyanın qəlbində — ambra,şirin paçuli, vanil və ətirli 
dipteriks ilə bürünmüş keşniş və meşə notlarıdır.

KIŞILƏR VƏ 
QADINLAR ÜÇÜN 

QALICILIQ MÜDDƏTI 
6-8 SAATA QƏDƏR

15–20% 
YAĞ
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ÉVOLUCION | TƏKAMÜL
ƏTIR SUYU | EAU DE PARFUM

412913 50 ml 94,5 azn
412917 5 ml 11,2 azn

ƏTIR-INTIZAR
MEYVƏLI,ÇIÇƏKLI

Dünyaca məşhur ətriyyatçılar Luka Syuzak (Lucas Sieuzac) və 
Olaf Larsen (Olaf Larsen) təbii təravət və ehtiras saçan bir ətir 
yaratdılar.

Yaşıl yarpaqların parlaq notları ağ çiçəklər və meyvələrin kəmşirin 
notları ilə birlikdə cazibədar bir kompozisiya yaradır. Ətrin 
qəlbində — ravənd yarpaqlarının ağ jasmin və portağal çiçəyi ilə 
uyğunluğu və ənbər ağac və şirin vanil notlarından ibarət duyğusal 
bazaya aparan yaşıl və çiçək notlarının dueti dayanır.

KIŞILƏR VƏ 
QADINLAR ÜÇÜN 

QALICILIQ MÜDDƏTI 
6-8 SAATA QƏDƏR

15–20% 
YAĞ
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410015
SIDR & ALMA 
BƏDƏN ÜÇÜN ŞƏKƏRLI SKRAB

Təbii şəkər və sidr fındıqlarının 
xırdalanmış qabığından hazırlanmış 
zərif skrab, dəriyə valehedici 
hamarlıq və məxmər görüntü bəxş 
edəcək.
100 ml 13,2 azn

410021 
SIDR & ALMA 
DÜŞ ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI KREM-GEL

Dəridə yüngül alma-sidr şleyfi 
saxlayaraq,onu ehmalca təmizləyir 
və qidalandırır.  
250 ml 13,2 azn

410018 
SIDR & ALMA 
BƏDƏN ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI SÜD 

Dəridə almanın və sidrin xoş 
ətirini saxlayaraq, zərif teksturu 
sayəsində əla hopur və dərini 
yumşaldır.
250 ml 13,2 azn

Emosional tarazlığın və gücün bərpa 
olunması, təbii gözəlliyiniz vurğulayıb və 
bənzərsiz görünmək lazım oluqda ü,eləcə 
də bədənə xüsusi qulluq üçün hazırlanıb.  

DƏRINIZƏ QULLUĞU ƏSL ZÖVQƏ ÇEVIRIN
 • Evdən çıxmadan, özünüzə dəbdəbəli spa-

salonundakı kimi hiss edəcəksiniz 
 • Hər gün nəmləndirmə və qulluq 
 • Seçilmiş ətirlər və ətirli qarışıqlar

Sidr yağı əla qidalandırıcı 
və nəmləndirici 
xüsusiyyətlərə malikdir.

TƏRKIBINDƏ SLS, 
PARABEN, GMO VƏ NEFT-

KIMYA MƏHSULLARI 
YOXDUR

MƏHSULLAR 
HEYVANLAR 

ÜZƏRINDƏ SINAQDAN 
KEÇIRILMƏYIB

BIOLOJI AKTIV 
KOSMETIKA

AKTIV MADDƏLƏR — 
100% BITKI 

MƏNŞƏLIDIR
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411170 
MORUQ & MINAÇIÇƏYI
ƏL ÜÇÜN KREM 

Verbena hidrolatı yorğun və 
stresə məruz qalmış dəriyə təbii 
gözəlliyini və hamarlığını tez bir 
şəkildə qaytarır.
75 ml 7,4 azn

411168 
SÜD YULAFI & DÜYÜ YAĞI
ƏL ÜÇÜN KREM

Düyü kəpəklərinin yağı dərinin 
elastikliyini artırır, onu nəmləndirir, 
bərpa edir və yumşaldır.
75 ml 7,4 azn

410022 
MEŞƏ ÇIYƏLƏYI & YAŞIL ÇAY 
DÜŞ ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI KREM-GEL

250 ml 13,2 azn

410019  
MEŞƏ ÇIYƏLƏYI & YAŞIL ÇAY 
BƏDƏN ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI SÜD  

250 ml 13,2 azn

410016 
MEŞƏ ÇIYƏLƏYI & YAŞIL ÇAY 
BƏDƏN ÜÇÜN ŞƏKƏRLI SKRAB  

100 ml 13,2 azn
Çiyələyin giləmeyvələrinin 
cövhəri dərini qidalandırır və 
cavanlaşdırıcı təsir göstərir.

ƏLDƏN ƏLƏ QAYĞI VƏ ZƏRIFLIK
Kreminiz — səyahət zamanı,evdə,işdə əvəzolunmaz 
yoldaşınız olacaq.
 • Dərini effektiv şəkildə nəmləndirir.
 • Tonlaşdırır və dəri rəngini açır.
 • Anında hopur və yapışqanlıq hissi saxlamır.
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FOTOYAŞLANMADAN 
MÜDAFIƏ
Kompleks ENDEMIX™ , 
UB-şüaların zərərli təsirIni 
azaldır və kollagenin məhv 
olmasının qarşısını alır. 
Müdafiənin effektivliyi 
21,7% -dən  
yüksəkdir*. 

1

3

2
HÜCEYRƏ 
SƏVIYYƏSINDƏ 
DƏRININ CAVANLIĞININ 
SAXLANILMASI
Eyni müddət ərzində 
26,4%*-dək  
daha az "yaşlanmış" 
hüceyrə.

DƏRI QƏFƏSLƏRININ 
REGENERASIYASI
Keratinositlərin 
(epidermanın yeni 
qəfəsləri) artım sürəti 
26,6%*-dək  
yüksəkdir.

INQILABI EKSTRAKSIYA TEXNOLOGIYASI – FAKTIKI OLARAQ 
SAXLANMIŞ "CANLI" BITKI ŞIRƏLƏRI + SON DƏRƏCƏ 
YÜKSƏK BIOAKTIVLIYƏ MALIK 5 ENDEMIK SIBIR BITKISI

ENDEMIX™ KOMPLEKSIYLƏ MƏHSULLAR
aktiv komponentləri gücləndirərək dərinin qəfəslərinə təsir edir.
Kompleksin tərkibinə, sağlamlığın qorunması üçün olan bioloji aktiv əlavələrlə 
səmərəli şəkildə işləyən bitki-adaptogenləri daxildir.

YAŞAYIŞ 
KEYFİYYƏTİNİ 
YAXŞILAŞDIRIRIQ. 
GÜNDƏLİK. 
ENDEMIX™ – ENDEMIK SIBIR BITKILƏRININ 
AKTIV MADDƏLƏRINI GÜCLƏNDIRƏN 
UNIKAL KOMPLEKSDIR

Eleuterokok Saqan-daylya Soyuq rodiola Baykal 
başlıqotu

Levzeya  
(maral kökü)

* In vitro tədqiqatlarının məlumatına görə.
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414810 
ÜZ ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI TONIK
Tonik dərini dərindən nəmləndirir, 
tonlaşdırır və yumşaldır, istifadədən 
sonra təravət və rahatlıq hissi bəxş 
edir. Hamamelis, solmazçiçəyi və 
nerol hidrolatları hidrolipid tarazlığını 
qoruyur, dərini tonlaşdırır, iltihab 
və kiçik tamamalıqların inkişafının 
qarşısını alır. 
Qara şam ağacının polisaxaridləri, 
dərinin maneəli xüsusiyyətlərini 
yaxşılaşdırır, nəm itkisini azaldır və 
qırışların yaranmasının qarşısını alır.
200 ml 9,5 azn

414982 
ÜZ YUMAQ ÜÇÜN GEL 
Bitki kompleksi olan zərif 
köpüklənən gel ENDEMIX™ dərini 
zərifcə təmizləyir, nəmləndirir, 
tonlayır və təravətləndirir. Quruluq 
və dartınma hiss yaratmadan 
gündəlik təmizlənmə üçün 
uyğundur; göz ətrafı dəri daxil 
olmaqla bütün dəri növləri üçün.
Süd turşusu ölü dəri hüceyrələrini 
yumşaq bir şəkildə aşındırır, 
dərini hamar və bərabər edir və 
qara nöqtələrin əmələ gəlməsinin 
qarşısını alır.
75 ml 9,5 azn

417694
ÜZ YUMAQ ÜÇÜN KÖPÜK
Aloe şirəsi və süd turşusu ilə yüngül köpük dərini zərifcə təmizləyir, 
sakitləşdirir və nəmləndirir, hamar və bərabər edir və qara nöqtələrin əmələ 
gəlməsinin qarşısını alır. 
Aloe vera şirəsi ölü dəri hüceyrələrini aşındırmağa kömək edir, dərini dərindən 
nəmləndirir və susuzlaşmasının qarşısını alır.  
150 ml 8,8 azn

TƏBIƏT  
ÖZÜ  
DƏRININ 
QAYĞISINA 
QALIR!

• quruluq hissi yaratmadan zərif 
təmizlənmə

• qızartı və qıcıqlanmanın 
qarşısının alınması

• qan damarlarının divarlarının 
möhkəmləndirilməsi

• drenaj, tonlaşdırma və təravət

TƏMIZLƏMƏ VƏ TONLAŞDIRMA – DƏRIYƏ 
QULLUĞUN ƏN VACIB ADDIMLARIDIR. 
TƏHLÜKƏSIZ VƏ EFFEKTIV MADDƏLƏRI 
BIRLƏŞDIRƏRƏK SEVIMLI MƏHSULLARIMIZIN 
FORMULALARINI YENILƏDIK!

YENI!
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ZƏNCƏFIL EKSTRAKTI  
ilə birlikdə alfa-bisabolol , dəri zədələnmələrini 
yaxşılaşdırmağa, iltihabı azaltmağa və patogen 
bakteriyaların artımını azaltmağa kömək edir.

BAĞAYARPAĞI EKSTRAKTI,  
toxumalardan artıq maye və toksinlərin çıxarılmasına 
kömək edir, qiymətli vitaminlər və bioaktiv birləşmələr 
mənbəyidir.

SIDR QOZUNUN YAĞI ,  
dərinin yenilənməsinə imkan yaradır, ona cavanlığın 
qorunmasına kömək edərək qidalandırır və yumşaldır.

ADAÇAYI YAĞI,  
təraşdan sonra iltihabın inkişafının qarşısını alır və 
sebum istehsalını normallaşdırır, dezodorasiya edir, 
məsamələrin daralmasına və sızanaqları azaltmağa 
kömək edir.

411579
DUŞ ÜÇÜN ŞAMPUN-GEL
Universal vasitə 2-i 1-də gündəlik 
istifadə üçün idealdır, bütün 
gün ərzində bədənə və saçlara 
təravət və enerji bəxş edir. Həssas 
dərini qıcıqlandırmır, quruluq 
hissi yaratmır, yaxşı yuyulur və 
dartınma hissi saxlamır.  Kofein 
və L-arginin canlandırır, dəridə 
mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır, 
jenşen və kəklikotu ekstraktları 
möhkəmləndirici təsiri göstərir.
250 ml 10,3 azn

411581
TƏRAŞ ÜÇÜN GEL
Təravətləndirici gel təraşı daha 
rahat və daha xoş etməyə kömək 
edir. Efir yağları qıcıqlanmanın 
yaranmasını aradan qaldırır, bitki 
cövhərləri dərini yenilənməsi 
yaxşılaşdırır və bərpaedici təsir 
göstərir, ENDEMIX™ kompleksi 
isə hüceyrə səviyyəsində dərinin 
cavanlığının qorunmasını təmin edir.
100 ml 15,5 azn

411580
TƏRAŞDAN SONRA BALZAM
Təraşdan sonra narahatlıq 
hissini aradan qaldırmağa, dərini 
sakitləşdirməyə və yumşaltmağa 
və yenilənmə proseslərini 
aktivləşdirməyə kömək edir. Dərini 
xoş təravətləndirir, tez hopur, 
yapışqanlıq və dartınma hissi 
saxlamır.
100 ml 15,1 azn
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GECƏLƏR A, E, C VITAMINLƏRI ILƏ 
GÖZƏLLIYINIZ ÜÇÜN TƏBII ANTIOKSIDANT 
MÜDAFIƏ. HƏR YAŞDA KIŞILƏR VƏ 
QADINLAR ÜÇÜN UYĞUN OLAN BITKI 
MƏNŞƏLI ENDEMIX™ KOMPLEKSI ILƏ 
GÜCLƏNDIRILMIŞDIR.

 • Qızartılara və qıcıqlanmaya meyilli həssas 
dərini sakitləşdirir.

 • Stresə,ətraf mühütün mənfi təsirinə (quru 
hava,qışda temperatur deyişiklikləri) 
məruz qalmış dəri vəziyyətini yaxşılaşdırır.

 • Şişkinliyi aradan qaldırır, kuperoz 
ifadəliyini azaldır.

 • Üz rəngini açır və bərabərləşdirir.
 • Ifadə edilmiş yaşlanma əleyhinə və 

fotoprotektor təsiri göstərir.
 • Dərinin immunitetini dəstəkləyir, istənilən 

mənşəli iltihabi proseslərinin inkişafından 
müdafiə edir.

Antioksidant təsirin 
gücləndirilməsi üçün 
BAƏ "NovoMin ilə 
birlikdə istifadə etməyə 
tövsiyə edilir.

UNIKAL 
VITAMINLI 
MOLEKULA 
SEPIVITAL™

411582
ÜZ ÜÇÜN ANTIOKSIDANT TONIK
Dərinizə effektiv antioksidant 
qulluq bəxş edərək, onun 
gözəlliyinin və cavanlığının 
qayğısına qalın! ENDEMIX™ 
kompleksi ilə Sibir bitkilərinin 
cövhərləri və unikal vitamin 
molekulu Sepivital™ cildin 
vəziyyətini yaxşılaşdırır, şişkinliyi 
azaldır və ifadə edilmiş yaşlanma 
əleyhinə təsir göstərir.
200 ml 9,5 azn

411584
ANTIOKSIDANTLARLA ÜZ ÜÇÜN 
GECƏ KREMI
Fındıq yağı, gül suyu və A, E, C 
vitaminləri ilə zəngin krem gecə 
saatlarında dərini qidalandırır, 
antioksidantlarla zənginləşdirir 
və təbii su balansını bərpa edir. 
Səhərlə dəri təzə, dincəlmiş və 
gözəl görünür.
50 ml 16,0 azn

411583
SPF 15 ANTIOKSIDANTLAR ILƏ 
ÜZ ÜÇÜN GÜNDÜZ KREMI 
Ən güclü antioksidantlar və unikal 
Sepivital™ vitaminli molekulunun 
birləşməsinə sayəsində, krem 
effektiv şəkildə üz dərisinin 
qayğısina qalır, gəncliyini və 
gözəlliyini dəstəkləyir. ENDEMIX™ 
bitki kompleksi , günəş işığına 
məruz qalan zaman kollagen 
deqradasiyasını azaldır.
50 ml 15,6 azn
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411585
OMEQA-TURŞULARI ILƏ ÜZ 
YUMAQ ÜÇÜN GEL
Ultra-yumşaq formula makiyajı 
mükəmməl təmizləyir və dəridə 
quruluq hissi saxlamadan 
təmizləyir. Vaxtından tez 
qocalmadan qorunmanı təmin edir.
300 ml 10,9 azn

411587
OMEQA-TURŞULAR ILƏ GÖZ 
QAPAQLARI ÜÇÜN KREM
Yüngül krem göz qapaqlarının 
dərisini təravətləndirir, nəmləndirir 
və bərpa edir,qırışları azaldır.
15 ml 8,3 azn

OMEGA-3 TURŞULARI  
lipid səddinin bərpasına kömək edir və göz 
qapağlarının zərif dərisini vaxtından tez 
qocalmadan qoruyaraq,kollagen pozulmasını 
ləngidir.

OMEGA-6 VƏ OMEGA-7 
TURŞULARI  
reqenerasiyanı tezleşdirir və hüceyrələri bərpa 
edir,dərinin quruluğu ilə mübarizə aparmağa və 
elastikliyinin bərpasına kömək edir,vaxtından 
tez yaranan qırışların qarşısını alır.

OMEGA-9 TURŞULARI  
dərini tonlaşdırır, təravətləndirir və gücləndirir, 
ətraf mühitin mənfi təsirlərinə qarşı 
müqavimətini artırır.

Doydurulmamış yağ turşularının təsiri, kətan 
və südlü yulaf toxumlarının ekstraktları ilə 
gücləndirilmişdir.

411586
OMEQA-TURŞULAR ILƏ ÜZ 
ÜÇÜN KREM
Dərini vaxtından tez yaşlanmadan 
müdafiə edir, qidalandırır, 
nəmləndirir və natamımlıqlara 
qarşı mübarizə aparır.
75 ml 10,6 azn

Daha yaxşı nəticələr 
üçün ,bütün 
omeqa-turşuları 
vasitələr xəttini , 
Essential Fatty Acids 
seriyasından olan 
BƏA "Şimali Omega-3" 
ilə eyni zamanda 
istifadə edin.
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404778 
YETKIN DƏRI ÜÇÜN  
KREM-KOMPLEKS 
Qidalandırıcı krem, yetkin 
dəriyə zərif şəkildə qulluq edir, 
qidalandırır və nəmləndirir. 
Kollagen və elastin çatışmazlıqlarını 
doldurur, təbii elastikliyi bərpa 
edir, piqmentasiyanın inkişafının 
qarşısını alır, yüngül ağardıcı təsir 
göstərir. .
50 ml 14,8 azn

404777 
ÜZ ÜÇÜN NƏMLƏNDIRICI KREM 
ENDEMIX™ bitki kompleksiylə 
bioaktiv yüngül krem dərini 
nəmləndirir, ona həyat gücü bəxş 
edir və cavanlaşdırır! Ən quru 
və atopik dəridə belə təravət və 
rahatlığı təmin edir. 
50 ml 16,3 azn

411211
ÜZ ÜÇÜN YENILƏYICI KREM 
Koenzim Q10 ilə aktiv yeniləyici 
krem, dəri hüceyrələrini oyadır və 
enerji bəxş edir. Kollagen, elastin və 
hialuron turşusu istehsalını artırır, 
dərini daha sıx və elastik edir.
Nar toxumlarının yağı dərini 
nəmləndirir, yeniləyir və nəzərə 
carpacaq dərəcədə dəyişir. 
50 ml 14,7 azn

411212 
GÖZ QAPAQLARI ÜÇÜN 
YENILƏYICI KREM 
Koenzim Q10 ilə zərif cavanlaşdırıcı 
krem  , göz qapaqlarının dərisinə 
hərtərəfli qulluq göstərir: 
hüceyrələri enerji ilə təmin 
edir, tonlaşdırır, qırışların və 
şişkinliyin yaranmasının qarşısını 
alır, nəmləndirir, dəri relyefini 
bərabərləşdirir və yorğunluq 
əlamətlərini aradan qaldırır, göz 
altındakı tünd daiərələri azaldır.
15 ml 8,7 azn
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415754 
ÜZ ÜÇÜN FERMENTLI PILINQ
Nar fermentləri, yüngül şəkildə aşındırmanı 
təmin edir, buynuzşlaşmış hüceyləri çirklənmə 
və dəri piyi artıqlarıyla birlikdə parçalayır və 
təmizləyir. Polifenol və vitaminlərlə zəngin olan 
nar ekstraktı dərini dolğunlaşdırır, nəmləndirir, 
dərini təravətli və hamar edir. 
50 ml 9,5 azn

415753 
AĞARDICI ÜZ MASKASI 
Niasinamid və alfa-arbutin ilə gecə maskası 
müntəzəm olaraq istifadə edildikdə melanin 
istehsalını (qara dəri piqmenti) boğur, ağardıcı 
təsir göstərir, piqment ləkələrinin intensivliyini 
azaldır, dərinin tonunu və toxumasını 
bərabərləşdirir. Kollagen sintezini aktivləşdirir, 
dərinin su ehtiyatını dəstəkləyir. 
50 ml 10,0 azn

İŞIQLI TƏRƏFƏ 
KEÇİN!

 • ÇILLƏRIN IFADƏLIYINI AZALDIR
 • YAŞLA ƏLAQƏDAR OLAN PIQIMASIYASINI AZALDIR
 • AKNE IZLƏRINI ARADAN QALDIRIR

 • DƏRININ FOTOHƏSSASLIĞINI ARTIRMIR
 • PROBLEMLI, HƏSSAS VƏ QICIQLANMIŞ DƏRI ÜÇÜN 

UYĞUNDUR
 • YAĞLI DƏRI ÜÇÜN IDEALDIR

PIQMENTASIYANI AZALTMAQ VƏ QARŞISINI 
ALMAQ VƏ SIZƏ EFFEKTIV MƏHSULLAR 
TƏQDIM ETMƏK ÜÇÜN AĞARDICI BAXIM 
MÖVZUSUNU ARAŞDIRDIQ.

410277 
ÜZ ÜÇÜN QIDALANDIRICI 
MASKA 
Çaytikanı, həbəş xardalı və qara 
zirənin təbii yağlarıyla yüngül 
teksturalı maska effektiv şəkildə 
qidalandırır, regenerasiyanı 
stimullaşdırır, elastikliyi artırır 
və üz rəngini yaxşılaşdırır. Bitki 
komponentləri boyun, göz və 
dodaq ətrafındakı xırda qırışları 
hamarlaşdırır. 
100 ml 13,2 azn

411573
ÜZ ÜÇÜN YENILƏYICI MASKA 
Yorğun üz dərisi üçün təbii yardım! 
Maskanın ekstraktları, qan 
mikrosirkulyasiyasını yaxşılaşdırır, 
dərini mükəmməl şəkildə yumşaldır 
və elastikliyini artırmağa kömək 
edir. ENDEMIX™ kompeksi 
hüceyrələrinin yenilənməsini 
26,6%* yaxşılaşdırır. 
* In vitro yoxlanmasının nəticələrinə görə.
50 ml 9,7 azn

411574 
ÜZ ÜÇÜN MATLAŞDIRICI MASKA 
Yağlı parıltıdan qurtulun! Iki növ 
gil – farfor və yaşıl – məsamələri 
effektiv şəkildə təmizləyir, dərini 
6 saata qədər matlaşdırıcı effekt 
ilə təmin edir. Hamamelis, şam 
ağacının və kəklikotu hidrolatı 
dərini təravətləndirir və tonlaşdırır, 
piy vəzilərinin işini tənzimləyir. 
* Subyektiv qiymətləndirmə əsasında.
50 ml 9,4 azn
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404788 
KƏPƏK ƏLEYHINƏ 
ŞAMPUN
ENDEMIX™ bitki 
kompleksiylə təbii 
şampun ,kəpəyin yaranma 
səbəblərini aradan 
qaldırmağa kömək edərək, 
patogen mikroflorasının 
inkişafının qarşısını alır. 
250 ml 11,2 azn

410276
SAÇLARIN BƏRPASI ÜÇÜN 
ŞAMPUN
Təbii cövhərlərlə şampun 
saçları ehmalca təmizləyir, 
quru və rənglənmiş saçları 
bərpa edir. 
250 ml 11,2 azn

405818 
SAÇLARIN BƏRPASI ÜÇÜN 
MASKA
Təbii fosfolipidlər və 
ENDEMIX™ kompleksi ilə 
maska,   quru və zədələnmiş 
saçlar üçün üçqat qulluğu 
təmin edir: hər istifadədən 
sonra qidalandırır, nəmləndirir 
və onları daha itaətli edir. 
150 ml 12,9 azn

404786 
SAÇLARIN BƏRPASI ÜÇÜN 
BALZAM-KONDISIONER
Quru və zədələnmiş saçları 
yumuşaldır və düzləşdirir, 
onları daha ipək və parlaq 
edir, boyadıqdan sonra rəngi 
saxlamağa kömək edir. 
250 ml 11,7 azn

406327 
SAÇLARIN UZANMASI 
ÜÇÜN ŞAMPUN
Vitaminlər və ENDEMIX™ 
kompleksi ilə şampun , 
yeni saçların uzanmasını 
gücləndirir və 
stimullaşdırır. 
250 ml 11,2 azn

409257 
SAÇLARIN HƏCMINI 
ARTIRMAQ ÜÇÜN 
ŞAMPUN
Saç və baş dərisinin 
zərif və effektiv şəkildə 
təmizləyir, həcmi artırır 
və qırılmanın qarşısını alır. 
250 ml 11,2 azn

404783 
SAÇLARIN UZANMASI 
ÜÇÜN BALZAM-
KONDISIONER
Təbii balzam saçları 
möhkəmləndirir və 
düzləşdirir, onların 
uzanmasını stimullaşdırır, 
fəal şəkildə nəmləndirir və 
sağlam parıltını bəxş edir. 
250 ml 11,7 azn

409258 
SAÇLARIN ARTIMI 
ÜÇÜN BALZAM-
KONDISIONER
əlavə həcm, intensiv 
parıltı və saçların tez 
qırılmasının azaldılması. 
250 ml 11,7 azn
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411576
QADINLARIN INTIM GIGIYENASI 
ÜÇÜN DЕО-GEL
Yüngül təmizləyici gel ifadə edilmiş 
nəmləndirici və dezodarasiya təsiri 
göstərir,diskomfort hissini aradan 
və intim zonada olan xoşagəlməz 
qoxunun qarşısını alır. ENDEMIX™ 
bitki cövhərləri kompleksi ilə 
birlikdə aktiv maddələr dərinin 
təbii müdafiəsini yüksəldir. 
150 ml  11,2 azn

411578 
INTIM GIGIYENA ÜÇÜN 
ANTIBAKTERIAL SPREY 
Florentin suyu, maqnoliya, qreyfrut 
çəyirdəklərinin ekstraktları 
və ENDEMIX™ kompleksi ilə 
antibakterial sprey Candida 
albicans, Staphylococcus aureus 
və s.* bakteriyalara qarşı sübut 
edilmiş antibakterial və göbələyə 
qarşı təsirə malikdir . Lavanda və 
çay ağacının hidrolatı narahatçılıq 
hissinin və xoşagəlməz qoxunun 
yaranmasının qarşısını alaraq 
antiseptik təsiri göstərir. 
60 ml  10,3 azn

* 26.07.2017-ci ildən qida və kosmetika məhsullarının keyfiyyəti və 
təhlükəsizliyinin ekspertizasının Elmi və Praktiki Qiymətləndirilməsi Mərkəzi 
"KosmoProdTest" MMC 01159-ci nəticəsi.

411568
INTIM GIGIYENA ÜÇÜN FITOSABUN
Zərif sabun, intim bölgənin həssas 
dərisini yüngül şəkildə təmizləyir və 
sakitləşdirir, etibarlı qorumanı təmin edir. 
Kompozisiyadakı əsas yağlar antiseptik 
təsir göstərir, təbii mikrofloranın 
bərpasına və yerli imminutetin 
qorunmasına kömək edir. 
300 ml 11,2 azn

411575 
INTIM GIGIYENA ÜÇÜN KÖPÜK
Çobanyastığı, qanotu, üçbarmaq 
cövhərləri ilə zərif köpük, həssas dərini 
quruluq hissi vermədən yumşaq şəkildə 
təmizləyir. Məhsul intim zonanın pH 
balansını dəstəkləyir, dezodorasiya 
edici təsir göstərir və bütün gün ərzində 
rahatlıq hissi bəxş edir. 
150 ml  9,8 azn
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Gündən qoruyucu 
kremlər

Qaralmaq üçün 
ideal vaxt

10:00-dan  
16:-00-dək

Maksimal dərəcədə 
qapalı bədən

Təbii parçalardan 
geyimlər

günəşdən qoruyan 
eynəklər və şlyapa

SPF

TƏHLÜKƏSIZ QARALMANIN FORMULU

412269 
SPF 50 GÜNDƏN QORUNMAQ 
ÜÇÜN ÜZ KREMI 
Təbii ENDEMIX™ bitki kompleksi, 
pantenol və kalendula cövhəri 
əsasda krem, ətraf mühitin 
mənfi təsirinin müdafiə etməyə 
kömək edir. Geniş təsir spektrli 
qoruyucu filtrlərin və qulluq 
inqrediyentlərinin birləşməsi 
bərabər şəkildə qaralmasına və 
dərinin günəş şüalarının mənfi 
təsirindən qorunmasına kömək 
edəcəkdir.
50 ml 18,6 azn

 • FOTOYAŞLANMADAN VƏ DƏRININ 
PIQMENTASIYASINDAN YÜKSƏK MÜDAFIƏ 
DƏRƏCƏSI.

 • SUYA DAVAMLI TƏSIR.

 • MƏHSULUN FORMULU AÇIQ GÜNƏŞDƏ 7 SAATA 
QƏDƏR EFFEKTIVDIR. 
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409978 
BƏDƏN ÜÇÜN QIDALANDIRICI 
KREM-YAĞ
Quru və susuz bədən cildinə tam 
qulluq: efir yağları bütün günü 
dərindən qidalandırır, nəmləndirir 
və rahatlıq ilə təmin edir. 
150 ml 12,3 azn

410274 
DUŞ ÜÇÜN GEL ƏSAS QULLUQ 
Ipək kimi duş geli ehmalca 
təmizləyir, yumşaldır və dərini 
havalandırır. Təzə çaytikanı ətri 
bütün gün üçün enerji bəxş edir. 
250 ml 9,7 azn

406402
BƏDƏN ÜÇÜN DEZODORANT 
(ROLL-ON)
Çay ağacı və lavanda hidrolatları ilə 
dezodorant xoşagəlməz qoxu verən 
bakteriyaların inkişafına təsirli 
şəkildə təsir edir və artıq tərləməni 
tənzimləyir. 
60 ml 10,4 azn

SEVIMLI ƏLLƏRIN 
INCƏ TOXUNUŞU 
ÜÇÜN!

414983  
ƏL ÜÇÜN QIDALANDIRICI KREM 
Makadamiya yağı və skvalan ilə 
qidalandırıcı krem ,   əllərin dərisini 
nəmləndirir, onları yumşaq, hamar və 
məxmər kimi edir. Alfa-bisabolol və 
niasinamid iltihab əleyhinə təsir göstərir 
və qıcıqlanmış dərini sakitləşdirir. Krem 
anında hopur və yapışqanlıq hissi saxlamır. 
60 ml 9,5 azn

• ROMA ÇOBANYASTIĞI 
HIDROLATI sakitləşdirici təsir 
göstərir, qaşıntını və qıcıqlanmanı 
aradan qaldırır.
• SOLMAZ ÇIÇƏYI HIDROLATI, 
hüceyrələrin yenilənməsini 
sürətləndirərək yara sağaldıcı 
xüsusiyyətlərə malikdir.
• ALFA-BISABOLOL QIZARTI 
VƏ QICIQLANMANI AZALDIR, 
hüceyrələrdə melanin əmələ 
gəlməsini aşağı salır, dərini daha 
açıq və daha vahid edir. Skvalan və 
yaşıl çay yarpağının mumu mayə 
itkisindən qoruyur və hüceyrə 
tənəffüsünü yaxşılaşdırır.
• VITAMIN PP epidermal 
hüceyrələrin yenilənməsini və 
kollagen sintezini stimullaşdırır, 
dərinin elastikliyini bərpa edir.
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411588
AYAQLAR ÜÇÜN 
ANTIBAKTERIAL KREM 
Evosina® təbii bitki ekstraktı, manuka, 
tuya, çay ağacının yağı və makleya 
ekstraktı antibakterial təsir göstərir, 
qaşınma, qıcıqlanma və xoşagəlməz 
qoxuları aradan qaldırır. Air, palıd 
ağacı qabığının və tapioka nişastasının 
ekstraktları,tərləməni azaldır və gün 
ərzində təravət hissini dəstəkləyir.

75 ml 11,2 azn

411567 
AYAQLAR ÜÇÜN KOMPLEK QULLUQ
Propolis ekstraktı, ENDEMIX™ bitki 
kompleksi və qiymətli yağlar ilə formula 
dərini qidalandırır və yumşaldır,ona 
rahatlıq hissi bəxş edir. Tərkibində hialuron 
turşusu və təbii polisaxarid qlukomannan 
var — quruluğa meylli dərilər üçün əsl 
qurtuluşdur! 
75 ml 11,5 azn

401832
DUXAL AZA |  
OŞBƏXTLIK DAMCISI
CANLANDIRICI MASAJ YAĞI

Mübadilə proseslərini fəallaşdırır, 
qan dövranını və toxumaların 
oksigenlə təmin edilməsini 
yaxşılaşdırır. Toxumaların 
elastikliyini artırır.
100 ml 5,9 azn

401833
DUXAL AZA | 
XOŞBƏXTLIK DAMCISI
QIZDIRICI MASAJ YAĞI 

Əzələlərdə gərginliyi aradan 
qaldırır və valehedici ətri ilə sakitlik 
bəxş edir. 
100 ml 5,9 azn

401834
DUXAL AZA | 
XOŞBƏXTLIK DAMCISI
RAHATLADICI MASAJ YAĞI

Dərini bərabərləşdirir və 
yaxşılaşdırır, əzələ tonusunu 
artırır,orqanizmdə mayenin 
ləngiməsinə və şişkinliyin 
yaranmasına mane olur.
100 ml 5,9 azn

NƏ VAXT TƏTBIQ 
ETMƏK LAZIMDIR?
 • Ayaqlarda şişkinlik.
 • Fiziki yükləmələrdən və 

uzun gəzintidən sonra 
ayaqlarda yorğunluq və 
ağırlıq.

 • Müntəzəm olaraq 
dabanlı və ya dəridə 
mikrosirkulyasiyanı 
əngəlləyən narahat qəlibli 
ayaqqabılar geyinmək.

 • Varikoz damarlarının 
təzahürləri, kapilyar toru.

AIR VƏ PALID QABIĞININ 
EKSTRAKTLARI  
quruluq və təravət ilə təmin edir.

PROPOLIS EKSTRAKTI  
qıcıqlanma və iltihaba səbəb olan 
bakteriyaların inkişafını maneə törədir.

ARPA UNU AÇIQ  
ayaqqabıda ayaqların sürüşməsini qarşısını 
alaraq,təravət və zəriflik hissini uzadır.

ŞIBYƏ EKSTRAKTI (EVOSINA®)  
iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir, 
bakteriyaların və xoşagəlməz qoxuların 
artmasına maneə törədir.

409058 
AYAQLAR ÜÇÜN CANLANDIRICI 
KREM № 3
 • Yorğunluğu tez bir zamanda 

aradan qaldırmaq və ayaqlarda 
ağırlıq hissini aradan qaldırmaq 
üçün aktiv canlandırıcı kompleksi 
ilə təbii krem.

 • Dəridə qan dövranının 
aktivləşdirilməsi: trokserutin, 
niasinamid, kofein, at şabalıdı, 
bigəvər və üzüm yarpaqları.

 • Isidici təsir və yüngüllük hissi: 
tibbi zəli və dağ öküzgözü 
ekstraktları.

 • Ümumi dəri tonusunun 
yaxşılaşdırılması: nanə, limon, 
sərv və laymın efir yağları. 

75 ml 12,8 azn

HƏR ADDIMDA 
YÜNGÜLLÜK VƏ 
RAHATLIQ HISS EDIN!

95%
NATURAL
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ZAMAN ILƏ 
SINAQDAN 
KEÇIRILMIŞ 
ƏFSANƏVI 
RESEPTURALAR! 
1996-cı ildən bəri brenddir

Sibir balzamları Siberian Wellness – 
hər gün, ilin istənilən vaxt hər ailə 
üçün mütləq bir vasitədir!

EFFEKTIV FORMULALAR
Sübuta yetirilmiş təsir ilə təbii 
aktivlərin və tibbi komponentlərin 
birləşməsi.

ETIKA
Heyvanlar üzərində sınaqdan 
keçirilməyib.

TƏBIILIK
Hər balzamda 88-100% komponent 
təbii mənşəlidir.

24 ILLIK SATIŞ TƏCRÜBƏSI 

DÜNYANIN  > 60 ÖLKƏSI  

ILDƏ  > 3.500.000 
ISTIFADƏÇI

96%
NATURAL99%

NATURAL

93%
NATURAL

409069 
ELBEŞEN 
BALZAM-FLORASEPTIK

 • Ağız boşluğunu təmizləyir.
 • Bakteriyalardan qoruyur və ağız 

boşluğunun təbii mikroflorasını 
dəstəkləyir.

 • Iltihabı aradan götürməyə kömək 
edir və damaqları qanamadan 
qoruyur.

 • Ağızdan gələn pis qoxunu aradan 
qaldırır.

Aktiv maddələr: makleya ekstraktı, 
xlorheksidin, evkalipt, nanə, çay ağacı, adaçayı, 
virola efir yağları kompleksi.

250 ml 8,4 azn

409066
KOREN
GENIŞ SPEKTR TƏSIRINƏ MALIK BALZAM

 • Müxtəlif xassəli iltihabın 
yaranmasının qarşısın alır.

 • Isidir və ümumi əhvalı 
yaxşılaşdırır.

 • Gücü bərpa edir. 
 • Ayaq və qol oynaqlarında 

narahatlıqları yüngülləşdirir.

Aktiv maddələr: ağ şam ağacının yağı, 
kamfora, evkalipt efir yağı, şam terpentini, dazı 
otu, palıd qabiğının ekstraktı, pion ekstraktı, 
dəvədabanı ekstraktı, gicitkan ekstraktı, 
mayaotu ekstraktı, badan ekstraktı, təpə şoranı 
otu ekstraktı, ağ xəşəmbul ekstraktı, mələkotu 
ekstraktı, qaytarma ekstraktı, dazı ekstraktı, 
çaqa ekstraktı.

250 ml 8,7 azn

414328
UYAN NOMO 
XONDROITIN VƏ ORQANIK KÜKÜRD 
ILƏ BƏDƏN ÜÇÜN BALZAM 

Dünyada minlərlə Müştərinin 
sevgisini və etibarını qazanan 
klassik bir düstur. Bu təbii balzam, 
eyni vəziyyətdə çox işləyən, kürək, 
bel və oynaq ağrılarını yaxşı bilən 
hər kəs üçün idealdır. Sürətli, 
uzunmüddətli təsirə malikdir və 
onu, sürətli yardım üçün ideal  
SOS-vasitə hesab etmək olar.

Aktiv maddələr: ağ şam şirəsi, xondroitin, 
orqanik kükürd, xəndəkotu və gördəvər ekstraktı, 
papain, efir yağları kompleksi:evkalipt, ağ şam, 
rozmarin, ladan, xəndəkotu, gördəvər, qərənfil.

100 ml 7,3 azn

Məhsulların görünüşü SIBERIAN WELLNESS mağazalarında olan məhsulların görünüşündən fərqlənə bilər.
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HƏR AILƏ ÜÇÜN  
SIBIR 
ƏNƏNƏLƏRI!

100%
NATURAL

416558 
BƏDƏN ÜÇÜN BƏRPAEDICI 
BALZAM
Terpentin ilə tamamilə təbii 
balzam – bütün ailə üçün universal 
xilasedicidir! Efir yağlar dəri 
səthində qoruyucu bir pərdə 
yaradır və günəş, şaxta, külək 
və həşərat dişləməsindən sonra 
dərinin sağalmasına kömək edir. 
Bitki ekstraktları və E vitamini 
dərini sakitləşdirir, iltihabla 
mübarizə aparmağa kömək edir.

Aktiv komponentlər: gənəgərçək yağı, arı 
mumu, tokoferol, şam ağacının terpentini, 
lavanda efir yağı, rozmarin yarpaqlarının 
ekstraktı, küknar efir yağı, mazı ağacının efir 
yağı, evkalipt efir yağı, arı südü ekstraktı, 
amarant ekstraktı, bal ekstraktı, tozcuq 
ekstraktı, səndəl efir yağı.

30 ml 7,5 azn

416560 
RAHATLAŞDIRICI BALZAM FORTE 
Boynunuzu burmusunuz? Beliniz dartınır? Bitki 
tərkibli balzam – narahatlıq hissi və hərəkət ağırlığı 
zamanı dərhal kömək edir. Palıd kökü ekstraktı 
iltihabdan qoruyur, orqnik kükürd bərpa proseslərini 
sürətləndirir, nanə yağı rahatlaşdırır və rahatlıq hissi 
bəxş edir.

Aktiv komponentlər: metilsulfonilmetan, nanə efir yağı, mentol, palıd 
kökü meristematik hüceyrə ekstraktı, kamfora.

50 ml  7,6 azn

92%
NATURAL
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İKI BALZAM 
FORMULU: HANSINI 
SEÇMƏK LAZIMDIR?

#1 #2NƏ VAXT İSTİFADƏ ETMƏK 
LAZIMDIR?
 • oynaq və əzələ toxumalarında yaşla bağlı 

dəyişikliklər zamanı

 • müntəzəm əsasda hərəkət fəallığının 
saxlanılması üçün

 • onurğa, oynaq, sümük-əzələ sistemi 
xroniki xəstəlikləri zamanı travmalardan 
sonra bərpa terapiyasının bir hissəsi kimi*

* Həkim tövsiyələrini yerinə yetirin.

TƏBIƏTIN 
GÜCÜ – 
HƏRƏKƏT 
RAHATLIĞI 
DEMƏKDIR! 
 • XONDROITIN  

qığırdaq toxumasının 
bərpasına stimullaşdırıcı 
təsir göstərir.

 • QLÜKOZAMIN  
qığırdaq, vətər, birləşdirici 
toxuma və oynaq maye 
istehsalını bərpa etməyə 
kömək edir.

 • SU SÜNGƏRI 
EKSTRAKTI  
şişkinliyi azaltmağa 
kömək edir. 

 • XƏNDƏKOTU 
EKSTRAKTI  
iltihab təzahürlərinin 
inkişafının qarşısını alır.

 • GƏNƏGƏRÇƏK YAĞI, 
MUMIYA VƏ MENTOL 
ağrıları aradan 
qaldırmağa kömək edir.

 • VITAMIN PP, KAMFORA, 
GƏNƏGƏRÇƏK YAĞI VƏ 
VANIL BUTIL EFIR  
dəridə mikrosirkulyasi-
yanı artırır, digər 
komponentlərin 
nüfuzunu yaxşılaşdırır 
və bərpaedici təsiri 
möhkəmləndirir.

402692
KLASSIK FORMULA 
JIVOKOST
BƏDƏN ÜÇÜN BƏRPAEDICI  
BALZAM

Aktiv komponentlər:
 • xondroitin 
 • qlyukozamin
 • göl süngəri ekstraktı
 • əndəkotu ekstraktı
 • efir yağlarının kompleksi 
 • kamfora
 •  mentol

 
Daha sürətli, daha uzunmüddətli 
təəsir üçün yenilənmiş formulu 
sınayın!
100 ml 7,3 azn

415535
GÜCLƏNDIRILMIŞ FORMULA
JIVOKOST
BƏRPAEDICI BALZAM FORTE

Aktiv komponentlər:
 • gənəgərçək yağı 
 • mumiya 
 • xondroitin 
 • qlyukozamin 
 • su süngəri 
 • əndəkotu ekstraktı
 • gördəvər ekstraktı
 • niasinamid (vitamin В₃)
 • kamfora 
 • vanillilbutil efir
 • efir yağlarının kompleksi 

100 ml 9,2 azn

ZAMANLA 
SINAQDAN 
KEÇIRILƏN, 
ƏFSANƏVI 
BALZAM! 
JİVOKOST

> 1 000 000 
MÜŞTƏRI MÜTƏMADI OLARAQ 
ISTIFADƏ EDIR!
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"VITAMAMA 
BABY" —  
GÜCLÜ IMMUNITET VƏ ZƏRIF 
UŞAQ DƏRISINƏ QULLUQ ÜÇÜN 
MƏHSULLARDIR.

BÜTÜN VASITƏLƏRIN ƏSASINDA — 
TƏBII KOMPONENTLƏR VƏ YOXLANMIŞ 
MÜƏLLIF RESEPTURALARI VAR. 

404240 
ÇOBANYASTIĞI SUYU ƏSASLI 
UŞAQ KREMI 
Pantenol və öküzgözü tərkibli uşaq 
kremi uşağın nazik və zərif dərisinə 
qayğı ilə qulluq edir. Çobanyastığı 
suyu və mavi çobanyastığının efir 
yağı qıcıqlanmanı aradan qaldırır 
və örə, diatez və həşərat dişləməsi 
zaman vəziyyəti yüngülləşdirir.  
200 ml 12,9 azn

404242
ÇOBANYASTIĞI SUYU ƏSASLI 
UŞAQ ÜÇÜN SABUN-KÖPÜK
Çobanyastığı və şam ağacı 
suyu əsaslı zərif sabun-köpük 
körpənizin həssas dərisini qayğı 
ilə təmizləyərək onu yumşaq 
və nəm saxlayır. Çobanyastığı 
yağı və lavanda quruluğun və 
qıcıqlanmanın yaranması haqda 
xəbərdarlıq edir. Əsl təbiət 
möcüzələr yaradır!
250 ml 14,3 azn

404241
ÇOBANYASTIĞI SUYU ƏSASLI 
ÇIMMƏK ÜÇÜN BALZAM
Təbii balzam qıcıqlanma və 
qızartıların qarşısını alaraq 
körpənizin dərisinə qayğı ilə qulluq 
edir. Həmişəbahar, yatıqanqal və 
dəmrovotu tərləyən nahiyələri 
qurudur, iltihab əleyhinə və 
antiseptik təsir göstərir. Lavanda və 
çobanyastığı efir yağları körpənizin 
sağlam yuxusunu təmin edəcək.  
200 ml 12,6 azn
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500126
QIZIL BALIQ
OMEQA-3 TURŞULARI VƏ VITAMINLƏR

Омега-3 qızıl kapsul-balıqlarında olan turşular və 
vitaminlər uşağın ahəngdar inkişafı üçün vacibdir. 
Onlar torlu qişanın düzgün formalaşmasını, 
yaddaşın möhkəmləndirilməsini, əsəb və ürək-
damar sisteminin tam inkişafını təmin edir. 
Kapsulların orijinal forması tərkibindəkini 
ayarlamağa və qidaya əlavə etməyə imkan verir, 
məhsulu turşumaqdan etibarlı müdafiə edir.
Tərkib: Omeqa-3 yarımdoymamış yağ turşularının 75%-li etil efir konsent-
ratı, Kətan yağı, Vitamin Е, Vitamin A, Vitamin D3.

75 q 16,5 azn

"QIZIL BALIQ": SIZIN 
ÖVLADLARINIZ ÜÇÜN 
OMEQA-FAYDA!

TƏMIZ TƏRKIB

DYT etil efirlərinin konsentratı — omeqa-3 
turşularının tərkibinə görə standartlaşdırılmış 
əczaçılıq keyfiyyətinin xammalı (DSM Nutritional).

XOŞAGƏLMƏZ QOXUNUN 
YOXLUĞU

Məhsulun istehsalı zamanı less fish smell 
balıq qoxusunu azaldan ltexnologiya istifadə 
olunmuşdur.

RAHAT FORMAT: BALIQ-
KAPSULALARI

Əgər uşağa bütöv balığı udmaq çətindirsə, siz 
asanlıqla yumşaq jelatin kapsulunu açıb və onun 
tərkibini qidayla qarışdıra bilərsiniz.

3+

500163
VITAMINKA 
13 VITAMINLI DRAJE 

Dadlı təbii draje uşagın sağlam böyüməsi və inkişafı üçün 11 əsas 
vitamini özündə cəmləşdirir. Tərkib əlavə olaraq yerarmudu və 
itburnu meyvəsi ilə zənginləşdirilib – hansi  ki təbii immunitet 
stimulyatorudur.
Tərkib: şəkər pudrası, üzlü quru süd, steril yerarmudu, bənzərsiz manna şəkər yarması, şəkər 
tozu, su, karamelli nişastalı patka, itburnu meyvəsi, vitaminli premiks (vitaminlər А, Е, С, D3, K1, 
В1, В2, В3, В6, B12, fol və panteton turşusu, biotin), pıtraq ekstraktı, parıldadıcı.

100 q 5,3 azn

500095
IMMUNITETIN MÖHKƏMLƏNDIRILMƏSI ÜÇÜN SIROP
TƏBII BITKI TƏRKIBLI BALZAM

Soyuqdəymə əleyhinə sirop «VitaMama» – meyvələrin və 
böyüklərin ,uşaqların sağlamlığı üçün zəruri giləməyvələrin 
və müalicəvi bitkilərin ekstraktlarının gücüdür. Orqanizmin 
müdafiə gücünün artırılması, tənəffüs orqanlarının vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması və mövsümi infeksiyalardan profilaktika 
üçün ümumi möhkəmləndirici və təbii vitamin mənbəyi kimi 
tövsiyyə olunur.
Tərkib: albalı şirəsinin konsentratı, fruktoza, su, şəkər, çobanyastığı ekstraktı, itburnu ekstraktı, 
kəklikotu ekstraktı, limon turşusu (turşuluq tənzimləyicisi), moruq yarpaqlarının ekstraktı, 
bağayarpağı ekstraktı.

150 ml 9,4 azn

500120
TOPIVIŞKA
GÜCLÜ IMMUNITET ÜÇÜN

Virus infeksiyalara qarşı profilaktikada yerarmudu və pıtraq 
ekstraktlı 100q məhsulda 46mq təmiz inulin olan ideal vəsitə.  
C vitamini ilə birgə, immunitet sistemini gücləndirir, uşağın 
faydalı mikroflorasının böyüməsini stimullaşdırır və sümük 
toxumalarında maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Xoş kəmşirin 
dad heç bir uşağı laqeyd qoymayacaq! «Topivişka» – körpələriniz 
üçün təbiətdən gələn dad və fayda. 
Tərkib: şəkər tozu, şəkərli sirop (şəkər tozu,patka, su),  quru süd, yerarmudu, kakao-tozu, şəkər 
yarması, pıtraq cövhəri (20% inulin), askorbin turşusu, parıldadıcı.

150 q 7,2 azn

3+

3+

3+
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SIBERIAN 
WELLNESS 
DİŞ MƏCUNLARI:
HƏR GÜN SAĞLAM TƏBƏSSÜM!

KİMİN ÜÇÜN Kİ,VACİBDİR:
 • ağız boşluğuna təbii effektiv qulluq
 • resepturada ftorun yoxluğu

DƏBLI  
BOTANIK
Gündəlik diş məcunları

NÖVBƏTİ TƏLƏBLƏRİ OLAN İNSANLAR ÜÇÜN:
 • ağız boşluğu üçün parlaq dad və ağız boşluğuna 

təbii qulluq axtaranlar üçün
 • təravətlə nəfəsin qayğısına qalanlar üçün
 • kariyesdən etibarlı müdafiəni seçənlər üçün

(F) 0% 
tərkibində  
ftor yoxdur

min 98,3%  
təbii 
komponent

100% 
təbii şirə

10%  
ksilitol 

99,1%  
təbii  
komponent

TƏBII  
PROFILAKTIK 
Sibir propolisi, itburnu, çaytikanı və 
baykal başlıqotu ilə təbii profilaktik 
diş məcunları

ENDEMIK  
sibir  
bitkiləri
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DİŞ MİNANIN AĞARDILMASIVƏ 
AĞIZ BOŞLUĞUNUN KOMPLEKS 
MÜDAFİƏSİ

411380
MEŞƏ ÇIYƏLƏYI & QIRMIZI GIL 
KOMPLEKS DIŞ MƏCUNU

Ağız boşluğunu qorumaq üçün 
çıxın:dadlı çiyələk, təravətləndirici 
maqnoliya və — qəflətən! – 
təmizlənmiş qırmızı gil (həssas diş 
minası üçün də uyğundur).
75 ml 6,3 azn

* RFSN İ.P.PAVLOV AKADEMİKİ ADINA BİRİNCİ 
SANKT-PETERBURQ DÖVLƏT TİBBİ UNİVERSİTETİ 
FEDERAL DÖVLƏT BÜDCƏli ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ 
tərəfindən kliniki cəhətdən sübüt olunmuşdur 
Profilaktik Stomatologiya Departamentində 
Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin P. Pavlova. 
** VITAPAN şkalası üzrə 4 həftə ərzində.

DİŞ MİNASININ AĞARDILMASI 
VƏ DAMAQLARIN 
MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ

411381
QARAGILƏ & KÖMÜR
BIOAKTIV DIŞ MƏCUNU

Kömür — təmiz və qar kimi bəyaz 
diş minasına zəmanət verir, 
qaragilə isə diş ətini müdafiə edir 
və öz dadıyla sevindirir.
75 ml 6,3 azn

99,1%
TƏBII MƏNŞƏLI 
INQREDIYENTLƏR

GÜNDƏLIK  
ISTIFADƏ ÜÇÜN  
MÜKƏMMƏLDIR!

VƏHŞI. DADLI. 
TƏRAVƏTLI!
PARLAQ DADLI QARIŞIQLARDAN IBARƏT DIŞ 
MƏCUNLARI, MÜSBƏT SƏHƏR VƏ AXŞAM ÜÇÜN 
TƏBIƏT TƏRƏFINDƏN YARADILMIŞDIR! 

gündəlik 
istifadə üçün 
mükəmməldir

təravətli  
nəfəs

kariyesdən 
müdafiə

parlaq  
şirəli dad

təmiz diş minası 

sağlam 
damaqlar 

365

DİŞ MİNASININ AĞARDILMASI 
VƏ TƏRAVƏTLİ NƏFƏS

411379
KINOTTO & LEMONQRASS
TƏRAVƏTLƏNDIRICI DIŞ MƏCUNU

Mükəmməl maqnoliya ilə acı 
portağal kinotto və ekzotik 
lemonqrass, nəfəsinizi güclü şəkildə 
təravətləndirir və diş daşlarının 
yaranmasına mane olur.
75 ml 6,3 azn

KARIYES 
ƏLEYHINƏ TƏSIR 

+47,43%

KLINIKI CƏHƏTDƏN SÜBUT OLUNMUŞDUR*

DEODORIZASIYA 
EFFEKTI   

+51,11%

KLINIKI CƏHƏTDƏN SÜBUT OLUNMUŞDUR*

 DIŞ MINASININ 

1.5 ton 
AĞARDILMASI**

KLINIKI CƏHƏTDƏN SÜBUT OLUNMUŞDUR*
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GÖZƏL TƏBƏSSÜM 
ÜÇÜN SİBİR 
BİTKİLƏRİNİN GÜCÜ!

HEYVANLAR 
ÜZƏRINDƏ 
SINAQDAN 

KEÇIRILMƏYIB

ZƏRƏRLI 
MADDƏ

DIŞLƏRIN HƏSSASLIĞINI 
AZALDIR 
6 yaşlı uşaqlar üçün münasibdir.

411378 
TƏBII PROFILAKTIK DIŞ MƏCUNU
SIBIR ÇAYTIKANI

Məcunun yumşaq əsası,diş minasını 
zədələmədən hətta ən həssas dişləri 
etibarlı  və effektiv şəkildə təmizləməyə 
imkan verir.
100 ml 6,3 azn

DIŞ ƏTININ MÜDAFIƏSI 
KOMPLEKS QULLUQ

410944 
TƏBII PROFILAKTIK DIŞ MƏCUNU 
BAYKAL BAŞLIQOTU

Kariyesin yaranması, parodontit, ağız 
boşluğunda iltihaba səbəb olan 5 spesifik 
bakteriya növündən sübut edilmiş 
müdafiə*.
100 ml 6,3 azn

* İ. adına olan ilk Sankt-Peterburq Dövlət Tibb Universitetinin 
DFB ATM bazasına əsasən in vitro tədqiqatlarının nəticələrinə görə. 
P.Pavlova (iyun 2018-cu il).

DİŞ MİNASININ 
MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ 

411377 
TƏBII PROFILAKTIK DIŞ MƏCUNU 
SIBIR ITBURNUSU

Ağız toxumalarının bərpasına və 
sağalmasına effektiv şəkildə imkan 
yaradır, iltihab əleyhinə təsirə malikdir, 
paradontozun inkişafına mane olur, diş 
minasını bərkidir və kariyesin yaranma 
riskini azaldır.
100 ml 6,3 azn

KOMPLEKS QULLUQ
KARYESİN 
PROFİLAKTİKASI 
411376 
TƏBII PROFILAKTIK DIŞ 
MƏCUNU 
SIBIR PROPOLISI

Təbii komponentlər diş ətində 
qanaxmanı və şişkinliyi azaldır, 
ağız boşluğunun selikli qişasının 
sağalmasını, kariyesə qarşı 
profilaktikanı təmin edir.
100 ml 6,3 azn
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412254
GREEN-MƏTBƏX ÜÇÜN SABUN
BIR VASITƏ – BIR ÇOX TƏTBIQ ÜSÜLU!!

– QABLARI VƏ MƏTBƏX ƏŞYALARINI TƏMIZLƏMƏK ÜÇÜN
– YUMURTA, MEYVƏ , TƏRƏVƏZ VƏ GÖYƏRTI YUMAQ 

ÜÇÜN 
– MƏTBƏXDƏ IŞLƏYƏRKƏN ƏLLƏRI YUMAQ ÜÇÜN
 • Asanlıqla köpüklənir və hətta ən mürəkkəb 

çirkləndirməni, həmçinin donmuş yağları belə mükəmməl 
şəkildə təmizləyir*.

 • Işlək əşyalardan (bıçaq, kəsmə lövhəsi və s.) kəskin 
xoşagəlməz qoxuları tez bir şəkildə aradan qaldırır.

 • Su ilə tamamilə yuyulur*.
 • Əllərin dərisini qurutmur və ya qıcıqlanma yaratmır
 • Uşaq qablarını və oyuncaqlarını yumaq üçün uyğundur

400 ml 11,4 azn

* Laboratoriya testləri ilə təsdiqlənmişdir.

MƏTBƏX — 
EVİN VACİB 
HİSSƏLƏRİNDƏN 
BİRİDİR!

Sizin Məsləhətçiniz:  
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