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ЗДРАВОСЛОВНИ 
ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ  
НА SIBERIAN WELLNESS/
СИБИРСКО ЗДРАВЕ
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ПОВЕЧЕ ОТ 60 СТРАНИ  
НА 3 КОНТИНЕНТА ИМАТ 
ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТ 
ПРОДУКТИТЕ НА   
SIBERIAN WELLNESS/
СИБИРСКО ЗДРАВЕ. 
Корпорацията разполага със:
 • собствен научно-иновационен център, в който работят во-

дещи и авторитетни учени;
 • учебно-образователен център, където се провеждат специ-

ални курсове от лекции за лекари и консултанти по съвре-
менните клинични аспекти на микронутриентологията;

 • високотехнологично  съвременно производство на храни-
телни добавки, спортни храни и натурална козметика на 
основата на билкови ресурси от екологично чистите регио-
ни на Сибир, Алтай и Далечния изток.

Siberian Wellness се гордее със собствена производствена 
база, съответстваща на международните стандарти: HACCP, 
ISO и GMP.

ЕКОПРОЕКТИ
Фондът за опазване на природата „Светът около теб“ работи 
от десет години и подкрепя над сто екологични инициативи 
– от спасението на ловните соколи до мониторинг на езерото 
Байкал. 

WWW.WORLDAROUNDYOU.ORG

Патентовани продукти:
• „Извори на чистота“ RU(11)229843(13) C2 

(27.04.2007 г.)
• „Ритми на здравето“ RU 2317822 C2 

(27.02.2008 г.)
• „Жива клетка („Синхровитал“) - средства 

за хронобиологична защита - RU2317822 
C2 (27.02.2008 г.)

ТАТЯНА ГОРОХОВСКАЯ, Президент на Siberian Wellness  
и ЮРИЙ Ю. ГИЧЕВ, Ръководител на Научно-иновационния 

център на Siberian Wellness/Сибирско здраве

Каталогът е подготвен под общата редакция  
на проф., д.м.н. Юрий Гичев

Днес, обобщавайки своя многогоди-
шен опит в използването на хранител-
ни добавки и в клиника, и при провеж-
дане на масови оздравителни меро-
приятия в екологично неблагоприятни 
градове, и в промишлени предприятия 
с вредни условия на труд, мога да за-
ключа, че предписването на високотех-
нологични и стандартизирани храни-
телни добавки не бива да се разглежда 
като алтернатива на фармакотерапия-
та. Напротив, съвместното комплексно 
приложение и на медикаменти, и на 
съвременни хранителни добавки е и 
основа, и същност на интегративната 
медицина, която днес става все по-по-
пулярна.

Използването на съвременните хра-
нителни добавки с цел профилакти-
ка и подпомагащо лечение може да 
се приеме за обосновано. За това сви-
детелства и хилядолетният опит на 
древноизточната медицина. Освен то-
ва, приемането на хранителни добав-
ки, включващи различни биологично 
активни микронутриенти, може да се 
препоръча и за укрепване здравето на 
различни контингенти от населението, 
а именно:

• деца, особено в критични пери-
оди на тяхното развитие;

• жени по време на бременност;
•  жени в климактериум с цел про-

филактика на развитието на раз-
лични усложнения, свойствени за 
този период от втората половина 
на живота;

•  възрастни и стари хора;
•  хора, работещи във вредни усло-

вия на труд;
•  жители на промишлено замър-

сени градове с цел очистване на 
вътрешната среда на организма и 
профилактика на екологично обу-
словени заболявания;

•  жители на региони, характеризи-
ращи се с дефицит на някои ми-
кроелементи в почвата и водата;

•  практически здрави хора с цел 
отстраняване на дефицита на не-
заменими витамини, витамино-
подобни и антиоксидантни веще-
ства, макро- и микроелементи, 
омега-3 мастни киселини и т.н.

Важно е да се подчертае, че днес 
хранителните добавки могат да бъ-

дат изработени в удобни за употреба 
и продължително съхранение форми 
(капсули, таблетки, дражета, сухи и 
течни екстракти, балсами, прахове, ча-
йове и т. н.) и да включват в състава си 
различни комбинации от незаменими 
микронутриенти в оптимални количе-
ства, осигуряващи дневната или близ-
ка до нея потребност на организма от 
тях.

С една дума, една капсула храни-
телна добавка може да включва таки-
ва концентрации от различни биоло-
гично активни вещества, които да се 
съдържат най-често в големи количе-
ства хранителни продукти, още пове-
че, че в наши дни болшинството храни-
телни продукти съдържат значително 
по-малко витамини, витаминоподобни 
вещества, микроелементи и други не-
заменими биологично активни веще-
ства (БАВ) в сравнение с миналото.

Необходимостта от редовно осигу-
ряване на организма с най-важните и 
незаменими микронутриенти във вид 
на съвременни хранителни добавки е 
обусловено също и от следните обстоя-
телства:

- първо, употребата на хранителни 
добавки позволява да се компенсира 
неизбежното намаляване на постъпле-
нията от биологично активни микро-
нутриенти в организма при провежда-
не на курсове на пълно или частично 
гладуване, разтоварващи и нискока-
лорийни диети, а също и по време на 
спазване на религиозни пости;

- второ, с помощта на хранителните 
добавки може да се компенсира недос-
татъчното постъпване на БАВ в органи-
зма в случаите, когато сме принудени 
да избягваме или да ограничим упо-
требата на едни или други хранител-
ни продукти, които предизвикват раз-
лични странични реакции (в това чис-
ло алергични), които просто не обича-
ме, или са екзотични, малкодостъпни и 
скъпоструващи;

- трето, с помощта на хранителни 
добавки може и трябва да се компен-
сира неизбежната загуба и намалява-
не на биологичната активност на по-
лезни микронутриенти в хранителните 
продукти вследствие на температурна-
та им обработка в процеса на пригот-
вяне на храната;

- четвърто, с помощта на редица 
специални хранителни добавки може 
да се намали чувството за глад, апе-
тита, повишеното желание да се кон-
сумират някои видове храни и да се 
регулира чувството за ситост;

- пето, в състава на съвременни-
те и високотехнологични хранител-
ни добавки можем в продължение на 
сравнително дълго време да запазим 
най-важните и незаменими микро-
нутриенти без загуба на биологичната 
им активност, което не може да се на-
прави в пълна степен чрез известните 
ни методи за консервиране на храни-
телни продукти.

Проф., д.м.н. Юрий П. Гичев

Проф., д.м.н. ЮРИЙ П. ГИЧЕВ  
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ПРОФЕСИОНАЛНИ NUTRITION-ПРОГРАМИ
ПРИРОДНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОТЛИЧНО САМОЧУВСТВИЕ!

100% НАТУРАЛНИ
Природни компоненти с максимална 
усвояемост, получени чрез съвременни 
технологии.

ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД
Програмите са разработени от експертите 
на Siberian Wellness в сътрудничество със 
световни професионалисти в областта на 
микронутриентологията.

ГОТОВИ РЕШЕНИЯ
Балансирани комплекси за пълноценна 
поддръжка на организма — в едно пакетче за 
всеки ден!

500943 

DETOX PRO.ACTIVE
ПРОФЕСИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ  
ЗА КОМПЛЕКСНО ПРОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА НА КЛЕТЪЧНО НИВО

Иновационни технологии: 
Glucevia®, Sunphenon®, 
Provinols™, SelectSIEVE®Apple 
PCQ, TheraPrimE™, Resvida®, 
CaroCare®, redivivo™, Naturex™, 
Finzelberg™, Mediteanox®, 
Proferrin®

ОТ КАКВО СЕ СЪСТОИ ИДЕАЛНАТА NUTRITION-ПРОГРАМА?
лен бета-каротин CaroCare®, концен-
трат от млечен лактоферин Proferrin®

ВЪТРЕКЛЕТЪЧНО ПРОЧИСТВАНЕ 
Активиране на ферментите на черния 
дроб, осигуряващи обезвреждането и 
извеждането на вредните вещества на 
клетъчно ниво:
 • екстракти от бял трън и жълт канта-

рион Finzelberg™
 • екстракт от гроздови семки
 • екстракт от корени на хрян, екстракт 

от салвия

СУПЕРАНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА
Защита на клетките от увреждащото 
въздействие на свободните радикали:
 • масло от оризови трици TheraPrimE™
 • ликопин redivivo™
 • масло от сибирска облепиха

ПРОЧИСТВАНЕ НА 
МЕЖДУКЛЕТЪЧНАТА СРЕДА 
Подобряване на работата на отдели-
телната система на организма:
 • концентрат от активни вещества на 

сибирска лиственица Laritox™
 • екстракт от ясен Glucevia®
 • екстракт от корени на харпагофитум 

и листа на артишок Finzelberg™
 • екстракт от сена Naturex™

СИСТЕМА ЗА АКТИВИРАНЕ  
НА МЕТАБОЛИЗМА 
Подобряване на обмена на веществата 
на различните нива и правилното 
използване на енергийните ресурси на 
организма:
 • екстракт от ябълки SelectSIEVE®Apple 

PCQ
 • екстракт от ацерола Naturex™ с на-

турален витамин С и полифеноли от 
червено вино Provinols™

 • екстракт от маслини Mediteanox®
 • екстракт от зелен чай Sunphenon®, 

трансресвератрол Resvida®, натура-

КОМ
ПЛЕКСНИ ПРОДУКТИ

ЕФЕКТ
Активиране на метаболизма, 
прочистване на организма, 
укрепване на имунитета и 
повишаване на антиоксидантната 
защита и жизнения тонус

16 пакетчета по 6 капсули

500537 

STRESS RE.LIVE
ИНОВАЦИОНЕН ОРГАНИЧЕН КОМПЛЕКС ЗА ЗАЩИТА НА НЕРВНАТА СИСТЕМА И 
ПРОФИЛАКТИКА НА СТРЕСА, НОРМАЛИЗИРАНЕ НА СЪНЯ  
И ПОДОБРЯВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕТО

20 пакетчета  
по 3 капсули  
и 2 таблетки

ЕФЕКТ
Въздействие на няколко 
нива: управление на стреса, 
регулиране на настроението, 
нормализиране на съня.

Иновационни технологии: 
Lactium™, Finzelberg™, 
GlyciMag™.

ОТ КАКВО СЕ СЪСТОИ ИДЕАЛНАТА NUTRITION-ПРОГРАМА?

БАЛАНС
Екстракти от растения, стабилизиращи 
емоционалния фон (Finzelberg™, Герма-
ния): 
 • Валериана — валериановата кисели-

на намалява раздразнителността и 
възбудимостта.

 • Жълт кантарион — хиперицинът 
стабилизира настроението, а също 
и скоростта и ефективността на ум-
ствените процеси.

 • Пасифлора — витексинът 
снижава възбудимостта, отпуска 
мускулатурата, подобрява съня.

 • Грифония — хидрокси-L- трипто-
фанът служи като регулатор на 
био логичните ритми и психическото 
равновесие.

АНТИСТРЕС-КОМПЛЕКС 
 • Бисглицинат на магнезий GlyciMag™ - 

бързо и ефективно снижава нивото на 
стреса и депресивните състояния.

 • Глицинът намалява психо- 
емоционалното напрежение и пови-
шава умствената работоспособност.

ВЪТРЕШНА ХАРМОНИЯ И ДОБРО 
НАСТРОЕНИЕ
 • Иновационният лактопротеин 

Lactium™ (Ingredia, Франция), стан-
дартизиран по съдържание ал-
фа-казозепин, има меко успокояващо 
действие и отстранява симптомите 
на стреса.

 • L-теанинът повдига настроението и 
осигурява устойчивост към стрес.

КО
М

ПЛ
ЕК

СН
И 

ПР
ОД

УК
ТИ



6 7

ОТ КАКВО СЕ СЪСТОИ 
ИДЕАЛНАТА  
NUTRITION-ПРОГРАМА?
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500469

NATURAL VITAMINS 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЕН 
КОМПЛЕКС С АБСОЛЮТНО 
ПРИРОДЕН ПРОИЗХОД

30 пакетчета  
по 4 капсули

ЕФЕКТ
Поддържане на баланса на ви-
тамините и микронутриентите 
в организма. 
При всеки начин на хранене 
и скоростен жизнен ритъм. 

Иновационни технологии: 
MenaQ7®, CaroCare®, 
Mediteanox®, PronovaPure™, 
Lalmin Se 2000™

НАТУРАЛНИ ВИТАМИНИ
 • Витамини от група В (автолизат 

от дрожди Lallemand™): ниацин, 
пантотенова киселина, витамини В6, 
В2, В1, фолат, биотин.

 • Витамин С от екстракт от ацерола 
Naturex™.

 • Витамин D (автолизат от дрожди 
Lalmin® Vita D).

 • Витамин Е (смес α-, β-, γ- и δ-токо-
фероли и токотриеноли).

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

ОРГАНИЧНИ МИНЕРАЛИ
 • Йод (екстракт от фукус Finzelberg™).
 • Силиций (екстракт от бамбук 

Naturex™).
 • Селен (автолизат от дрожди Lalmin 

Se 2000™).

ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ 
Ултраконцентрат от омега-3 
полиненаситени мастни киселини 
от дълбоководни морски риби 
PronovaPure™.

НАТУРАЛНИ АНТИОКСИДАНТИ
 • Дихидрокверцетин (екстракт от 

сибирска лиственица).
 • Хидрокситирозол (екстракт от 

маслини Mediteanox®).

Инновационни 
технологии: FloraGLO®, 
Memree™, Ingromega™, 
CaroCare®, OptiSharp®.

ОТ КАКВО СЕ СЪСТОИ 
ИДЕАЛНАТА  
NUTRITION-ПРОГРАМА?

МОЩНИ ПРИРОДНИ НЕВРОБУСТЕРИ
 • Фосфатидилсерин MemreePS™ 

(Lonza, Швейцария) — най-важният 
компонент за поддържане на мозъч-
ната дейност.

 • Екстрактите от женшен и гинко било-
ба (Finzelberg™, Германия) активизи-
рат умствената дейност, подпомагат 
усилването на паметта и повишават 
концентрацията на вниманието.

НАЙ-ЦЕННАТА ОМЕГА-3 —  
ДОКОЗАХЕКСАЕНОВА КИСЕЛИНА 
(CRODA, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Избирателно се натрупва в клетките на 
главния мозък и зрителната система. 

ПРИРОДНИ СВЕТОФИЛТРИ 
И АНТИОКСИДАНТИ ЗА ЗАЩИТА  
НА ОРГАНА НА ЗРЕНИЕТО
 • Натурален лутеин FloraGLO® (DSM 

Nutritional, Швейцария).
 • Натурален зеаксантин OptiSharp® 

(DSM Nutritional, Швейцария). 
 • Натурален бета-каротин CaroCare® 

(DSM Nutritional, Испания).
 • Екстракт от черна боровинка (WJR, 

Германия) с максимално високо 
съдържание на антоциани, които 
защитават мозъчните съдове, 
ретината на очите и подобряват 
кръвообращението.

500481 

NEUROVISION 
МАКСИМАЛНО ПЪЛЕН КОМПЛЕКС 
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКА 
УМСТВЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И 
ДОБРО ЗРЕНИЕ

20 пакетчета  
по 3 капсули.

ЕФЕКТ
Повишаване на умствената ра-
ботоспособност и остротата на 
зрението, защита на очите от 
вредното излъчване на екрани-
те на мониторите и електронни-
те устройства.

КОМ
ПЛЕКСНИ ПРОДУКТИ
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3D
 CU

BE

ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИИ И ВИРУСИ
Осигурява бърз и качествен имунен отговор.

АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА НА 
КЛЕТКИТЕ
Блокира разрушителните процеси на окисление и 
свободните радикали в клетките.

ЕНЕРГИЯ И ТОНУС
Повишава съпротивителните сили на организма 
срещу агресивните фактори на околната среда. 

01
02

03

500440 

3D PROTECTION CUBE
ОБЕМНА ПОДДРЪЖКА НА ИМУНИТЕТА

Комплекс № 1: екстракти от елеутерокок, женшен, плодове на лимонник.
Комплекс № 2: екстракти от риган, червена боровинка (клюква), алое, потайниче, под-
бел, прах от корени на розова родиола (златен корен), екстракт от гъба рейши.
Комплекс № 3: аскорбинова киселина, екстракт от ехинацея, цинков цитрат.

30 пакетчета по 3 капсули

PROTEC  
TION 3D

 C
UB

E

СМАРТ-КОМПЛЕКСИ  
С НАСОЧЕНО ДЕЙСТВИЕ

НАТУРАЛЕН 
СЪСТАВ

ШИРОК СПЕКТЪР  
НА ДЕЙСТВИЕ

СИНЕРГИЧЕН 
ЕФЕКТ

КОМПЛЕКС BEAUTY VITAMINS
Главните витамини за красота, включително биотин, 
фолиева киселина и други витамини от група В, 
необходими за подхранването и обновяването на 
кератиновите структури на косата и ноктите.

КОМПЛЕКС BEAUTY MINERALS
Минералите подобряват външния вид  
на косата и ноктите, правят ги по-силни и здрави.

ANTI-AGE ФОРМУЛА
Витамин D3 и екстракт от соеви кълнове — източник 
на изофлавони — природни биокатализатори 
на много процеси на обновяването в женския 
организъм. Значително повишава anti-age ефекта.

HAIR 
& NAILS 3D

 C
UB

E

500571 

3D HAIR & NAILS CUBE
КРАСИВИ КОСА И НОКТИ

Комплекс № 1*: калциев карбонат, витаминен премикс Н33802/1 by DSM Nutritional (витамини 
А, D₃, Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, С, никотинамид, фолиева киселина, пантотенова киселина, биотин), 
минерален премикс CustoMix Minerals (цинк, мед, йод, желязо, манган, селен), магнезиев 
цитрат, витамин Е, фолиева киселина, витамин D₃.
Комплекс № 2*: калциев карбонат, премикс Н33792 (витамини К₁, D₃, В₆, аскорбинова 
киселина, цинк, манган), калциев бисглицинат, екстракт от соя, екстракт от хвощ.

30 пакетчета по 3 таблетки

01

02
03

500572 

3D BONE VEGAN CUBE 
КОМПЛЕКС ЗА ТРОЙНА ПОДДРЪЖКА НА 
КОСТНАТА СИСТЕМА

Комплекс № 1: органичен калций под формата на хелата (бисглицинат).
Комплекс № 2: калциев бисглицинат, екстракт от бамбук Naturex™ (стан-
дартизиран по съдържание на органичен силиций), автолизат от дрожди 
Lalmin® Vita D (стандартизиран по съдържание на натурален витамин D от 
растителен произход).

30 пакетчета  
по 5 вегетариански капсули

01

02

03

ЗАЩИТА НА КОСТНАТА 
ТЪКАН
Максимално биодостъпният калций под 
формата на органичен хелат в съчетание 
с натурален витамин D2 Lalmin® Vita D 
помага да се намали риска от остеопороза 
и предотвратява загубата на калций с 
възрастта.

НАСИЩАНЕ С МИНЕРАЛИ
Биодостъпният силиций в състава на 
екстракта от бамбук Naturex™ увеличива 
минералната плътност на костната тъкан.

УКРЕПВАНЕ НА 
СТРУКТУРАТА НА КОСТИТЕ
Аминокиселината глицин е ключов 
елемент в синтеза на колаген, който 
образува съединителнотъканната 
структура на костите.

BONE 
VEGAN 3D

 C
UB

E

3D
 C

U
BE
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500931

RELAX BOX 
ЗАЩИТА ОТ СТРЕСА
Адекватни реакции в сложни си-
туации.
Магнезият помага спокойно да се 
реагира на дразнителите – без 
ярки вегетативни реакции (пови-
шено кръвно налягане, изпотяване).
Добро настроение и увереност в силите. 
Хиперицинът в състава на екстракта от жълт кантарион 
действа като мек антидепресант, поддържа емоционалния 
баланс. 
Идеален сън и бързо възстановяване.
Екстрактите от пасифлора, шлемник и валериана хармони-
зират работата на нервната система и подобряват нощния 
сън.

Състав 
Комплекс № 1: магнезиев цитрат, екстракт от валериана, екстракт от листа и цветове 
на глог, екстракт от байкалски шлемник.
Комплекс № 2: екстракт от пасифлора, екстракт от жълт кантарион.

30 пакетчета по 4 капсули 

СТРЕСЪТ ВЕЧЕ НЯМА 
ДА ТИ РАЗВАЛЯ ЖИВОТА!

500700

MAMA BOX 
БРЕМЕННОСТ
ЦЯЛАТА БРЕМЕННОСТ -  
ПОД НАДЕЖДНА ЗАЩИТА!

Комплексна програма за подкрепа на активността и здравето 
на бъдещата майка.
Ти се намираш в удивително положение: организмът работи 
за двама, а вътре в теб расте нов живот – твоят нов свят!
В това време е особено важно да обърнеш внимание на обо-
гатяване на храната си с необходими микронутриенти. Ще 
ти помогне качественият витаминно-минерален комплекс 
«MAMA Box. Бременност» – неговата формула съдържа 
най-необходимото за бъдещата майка и за хармоничното раз-
витие на плода.
 • Поддържа баланса на витамини и други биологично актив-

ни вещество в организма на майката
 • Способства за правилното развитие на бебето

Комплекс No1 (жълта капсула), 30 × 620 mg. Състав: Концентрат на рибено масло 
Incromega ™ (Croda, Великобритания), витамин Е (dl-алфа-токоферол ацетат), витамин А 
палмитат, витамин K₁, витамин D₃.
Комплекс No2 (лека таблетка), 60 × 1370 mg. Състав: калциев карбонат, магнезиев 
цитрат, микрокристална целулоза (пълнител), витаминен премикс (Glanbia, Германия): 
витамин С, ниацин, пантотенова киселина, витамини В6, В2, В1, фолиева киселина, витамин 
В12; сложна хранителна добавка Nutrafinish (глазиращ агент), магнезиев стеарат (ан-
тислепващ агент), талк на прах (антислепващ агент).
Комплекс No3 (тъмна капсула), 30 × 455 mg. Състав: екстракт от фукус, железен 
фумарат, цинков цитрат, Lalmin Se 2000 ™ (Lallemand, Канада): инактивирана мая 
Saccharomyces cerevisiae, съдържаща селен под формата на селенометионин; манганов 
аспартат, меден аспартат.

30 пакетчета по 2 капсули и 2 таблетки  

D
A

ILY
 BOX

ИЗБЕРИ ТОВА, КОЕТО ТИ Е НЕОБХОДИМО,  
И ЖИВЕЙ НА МАКСИМУМ!
 
ВСЕКИ ТВОЙ ДЕН Е ИЗПЪЛНЕН С РАЗЛИЧНИ 
ЗАДАЧИ? И ВСЯКА ОТ ТЯХ ИЗИСКВА АКТИВНОСТ И 
КОНЦЕНТРАЦИЯ? СЕРИЯТА DAILY BOX ЩЕ ТИ ПОМОГНЕ 
ДА ГИ РЕШИШ! ИЗБЕРИ СВОЯТА ФОРМУЛА ЗА 
ЕФЕКТИВНОСТ И СЕ НАСЛАЖДАВАЙ НА РЕЗУЛТАТИТЕ! 

DAILY BOX

01

02

ПРОСТО ПРАВИЛО 
ЗА ПРИЕМ
ЕДНО ПАКЕТЧЕ 
СУТРИН

ПРОСТА ФОРМА
ВКЛЮЧВА ВСИЧКО 
НЕОБХОДИМО

10

Мултивитамини: 12 витамина напълно удовлетворяват нарасна-
лата потребност на организма от важни вещества, те участват във 
формирането на всички жизнени системи на бебето, необходими 
са за нормалния сън на майката и функционирането на плацентата.
Минерали: 8 минерала в лесноусвоими форми – желязо, йод, маг-
незий и други – пряко влияят на ръста и развитието на мозъка на 
детето, слуха и зрението му, нормализират кръвообращението на 
майката и бебето.
Комплекс от основни витамини.
Полиненаситени омега-3 мастни киселини във формата на актив-
на докозахексаенова киселина (ДХК), необходима за правилното 
формиране на мозъка, нервната система и органите на зрението 
на бебето.

ВЗЕМИ 
ЗАХАРТА  

ПОД 
КОНТРОЛ!

Състав 
Комплекс № 1:  
екстракт от горчив пъпеш (момордика),екстракт 
от зелен чай, екстракт от елеутерокок, хромов 
пиколинат.
Комплекс № 2: 
овесени трици (със съдържание на разтворими 
влакна на бета-глюкан 28%) SweOat®.
Комплекс № 3:  
овесени трици (със съдържание на разтворими 
влакна на бета-глюкан 28%) SweOat®, екстракт от 
ясен Glucevia® (10%  от необходимото), екстракт от 
ябълка SelectSIEVE®Apple PCQ (15–30% флоридзин).

30 пакетчета по 4 капсули  

ОВЕСЕНИ БЕТА-ГЛЮКАНИ 
Регулират усвояването на 
глюкозата, предотвратявайки 
колебанията в нивото на кръвната 
захар. Намаляват нивото на 
вредния холестерол.

ХЕЛАТЕН ХРОМ
Оптимизира въглехидратната 
обмяна, помага да се контролира 
апетита.

500952

GLUCO BOX 
ОПТИМИЗИРА ВЪГЛЕХИДРАТНАТА  
И МАСТНАТА ОБМЯНА
КОМПЛЕКС ОТ РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ 

Помага за коригиране на нивата на глюкозата, липопротеиди-
те, мастните киселини и холестерола в кръвта, нормализира 
въглехидратната и мастната обмяна.
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500443

PULSE BOX
ТРИСТЕПЕННА ЗАЩИТА НА СЪРЦЕТО 
И СЪДОВЕТЕ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 
СТАРЕЕНЕ
 • Неутрализация на вредното въз-

действие на хомоцистеина: Уникал-
ният витаминно-органичен комплекс 
cardioAGE™ е усъвършенстван вариант на 
тетрадата на Морисън (триметилглицин, 
фолацин, пиридоксин и цианокобала-
мин). Подобрената формула намалява 
концентрацията на хомоцистеина, който 
уврежда повърхността на съдовете и 
способства за отлагането на вредния 
холестерол.

 • Укрепване на стените на съдовете: 
Омега-3 мастните киселини укрепват сте-
ните на съдовете, намаляват вискозитета 
на кръвта и снижават нивото на вредния 
холестерол.

 • Намаляване на концентрацията на 
холестерола: Ликопинът оказва мощно 
антиоксидантно действие, предотвратява 
окисляването на вредния холестерол и 
образуването на свободни радикали, нама-
лява риска от развитие на атеросклероза. 

Състав: бетаин хидрохлорид, витамин В₁₂, пиридоксин 
хидрохлорид (витамин В₆), фолиева киселина, кон-
центрат омега-3 мастни киселини от рибено масло на 
морски риби MEG-3™, ликопин redivivo®.

500175 

IQ BOX
 • IQ-СТИМУЛАТОР
 • КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 МАСТНИ 

КИСЕЛИНИ
Специален комплекс от витамини, екс-
тракти от растения и омега-3 мастни 
киселини за поддържане на висока ин-
телектуална активност. Витамините А, 
Е и С в състава на продукта защитават 
клетките на мозъка от окислителните 
процеси, екстрактите от гинко билоба 
и готу кола укрепват паметта и усил-
ват концентрацията на вниманието. 
Мастните омега-3 киселини подхранват 
клетките на мозъка и подобряват него-
вата работа.

Състав: екстракт от шлемник байкалски (80% байкалина), 
аскорбинова киселина,еэкстракт от гинко билоба (24% 
гинкгофлавони), аскорбилпалмитат, екстракт от готу кола, 
витамин Е, витамин А, 75%-ов концентрат от етилови 
етери на полиненаситени мастни омега-3 киселини, ленено 
масло.

500172

LADY‘S BOX
 • ВИТАМИНИ НА КРАСОТАТА - 

АНТИОКСИДАНТИ НА МЛАДОСТТА
Енергия и добро самочувствие: 12 ос-
новни витамина и коензим Q10.
Удължаване на младостта.
Красива коса и кожа: таурин, бета-ка-
ротин и витамин Е.

Състав:  Витамини: А, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12,C, никоти-
намид, фолиева киселина, пантотенова киселина, 
биотин, таурин, коензим Q10, смес от токофероли 
(натурален витамин Е), облепихово масло.  
Иновации: Натурален бета-каротин CaroCare®.

30 пакетчета по 2 капсули 30 пакетчета по 3 капсули 30 пакетчета по 2 капсули

D
A

ILY
 BOX

500467

LITE STEP BOX
ДВУСТЕПЕННА ЗАЩИТА СРЕЩУ ВАРИ-
КОЗНОТО РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЕНИТЕ: 
НОРМАЛИЗИРА ВЕНОЗНОТО КРЪ-
ВООБРАЩЕНИЕ, УКРЕПВА СТЕНИТЕ 
НА КАПИЛЯРИТЕ И КРЪВОНОСНИТЕ 
СЪДОВЕ.
 • РАСТИТЕЛЕН ВЕНОТОНИК: Помага 

за поддържането на тонуса на съдо-
вете и кръвообращението в краката, 
намалява нарушенията на вено- и 
лимфотока.

 • СТЪБЛА И ЛИСТА ОТ ХАМАФИЛА: 
Повишава венозния тонус, намалява 
риска от тромбообразуване, усилва 
действието на диосмина и рутина.

 • УЛТРАКОНЦЕНТРАТ ОМЕГА-3 мастни 
киселини: Осигурява на организма 
оптимално количество полинена-
ситени мастни киселини, укрепва 
стените на съдовете и нормализира 
нивото на холестерола.

Състав: диосмин, рутин, стъбло и листа от химафила, 
ултраконцентрат омега-3 полиненаситени мастни кисе-
лини от дълбоководни морски риби PronovaPure™.

500361

VISION BOX
ЗАЩИТА НА ЗРЕНИЕТО
 • Натуралните светофилтри лутеин и зе-

аксантин в ефективна денонощна дози-
ровка защитават очите от въздействи-
ето на излъчването на електронните 
устройства и слънчевата светлина, а 
също намаляват риска от развитие на 
възрастови изменения на роговицата.

 • Уникалният anti-age комплекс съдържа 
25 антиоксиданта, включвайки комби-
нация от цинк, бета-каротин, витамини 
Е и С, защитаващи зрителните клетки 
от стареене и ултравиолетово излъчва-
не, а също антоциани от черна боровин-
ка, които подобряват функционалното 
състояние на органите на зрението.

 • Омега-3 мастните киселини подпомагат 
добрата проводимост на нервните им-
пулси и оптимизират структурно-функ-
ционалната цялостност на клетъчните 
мембрани.

Състав: облепихово масло, натурален лутеин FloraGlo®, 
натурален зеаксантин OptiSharp®, витамин Е, комплекс 
омега-3 мастни киселини от рибеното масло на морски 
риби MEG-3, антиоксидантен премикс RUS30257, екстракт 
от салвия, екстракт от плодове клюква, екстракт от гроз-
дови семки, екстракт мащерка, екстракт риган, витамин 
С, екстракт от зелен чай, рутин, витамин Е, ликопин, 
екстракт черна боровинка, бета-каротин, дихидроквер-
цетин, витамин А.

30 пакетчета по 4 капсули

500526 

IMMUNO BOX
Комплексна защита на организма в се-
зона на простудите!
 • НАТУРАЛНИ ИМУНОСТИМУЛАТОРИ: 

Арабиногалактанът, ехинацеята и 
цинкът повишават защитните сили на 
организма, повишават активността 
на имунните клетки, увеличават тях-
ното количество и ускоряват процеса 
на тяхното възстановяване.

 • РАСТИТЕЛНИ АНТИСЕПТИЦИ: Екс-
трактите от салвия, живовляк, лайка 
и мащерка оказват пряко антивирус-
но и антибактериално действие, като 
помагат за по-бързото справяне с 
простудата.

 • ПРИРОДЕН АДАПТОГЕН: Женшенът 
усилва имунния отговор, тонизира, 
подобрява адаптацията към небла-
гоприятните фактори на околната 
среда, повишава защитните сили на 
организма.

Състав: арабиногалактан от лиственица ResistAid™, 
екстракт от корен на женшен, екстракт от листата на 
живовляк, екстракт от листата на салвия, екстракт от 
цветове на лайка, екстракт от мащерка, аскорбинова 
киселина, екстракт от ехинацея, цинков цитрат.

30 пакетчета по 3 капсули
30 пакетчета по 2 капсули 
и 1 таблетка
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ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА®

или друга степен се обуславят от пре-
калено високото токсично натоварване 
върху клетките на организма. А това 
означава, че колкото и силни и здрави 
да сме, с какъвто и спорт да се занима-
ваме, колкото и правилно да се храним, 
рано или късно ние все пак ще се сблъс-
каме с някакви медицински проблеми. 
И то само затова, защото живеем в про-
мишлен замърсен град!

Но съвременната медицина позволява 
да бъде запазено здравето и висо ка та 
жизнена активност дори и в градска 
среда. Това е възможно благодарение 
на интензивното развитие на ендоеко-
логията. Тази млада медицинска наука 
се занимава с разработването на ме-
тоди и средства, позволяващи да бъде 
поддържана чистотата на вътрешната 
среда на организма в условия на еко-
логично неблагополучие. И един от 
главните инструменти на съвременна-
та ендоекология са биологично актив-
ните добавки с очистващо действие.

“Извори на чистота” е система за ком-
плексно прочистване на организма 
на нивото на клетките, разработена 
с оглед на последните постижения в 
областта на ендоекологията. За разли-
ка от повечето съвременни продукти 
с очистващо действие, “Извори на 
чистота” се състои от три взаимно до-
пълващи се формули, което позволява 
активно да бъдат използвани трите 
главни механизма за прочистване на 
вътрешната среда на организма:

Благодарение на своя троен ефект “Из-
вори на чистота” не просто прочистват 
организма от шлаки, но го защитават и 
от много други, значително по-опасни 
и вредни фактори на околната среда. 
А това е не само висока жизнена ак-
тивност, но и профилактика на голям 
брой предизвикани от лошата екология 
заболявания.

Човекът е неразделна част от природа-
та. С неразривни нишки организмът на 
човека е свързан със заобикалящия го 
свят. Това е и въздухът, който дишаме, 
и водата, която пием, и храната, която 
ядем. 

И ако природната среда на съвремен-
ните градове с всяка изминала година 
става все повече и повече замърсена, 
то в не по-малка степен това се отнася 
и за вътрешната среда на нашия орга-
низъм. Ден след ден стотици и хиляди 
вредни за здравето вещества проник-
ват в организма ни и се натрупват в 
нашите клетки.

Доколко е опасна и с какво заплашва 
здравето ни загубата на вътрешната 
чистота на организма?

Както показва медицинската статисти-
ка, до 30-40% от всички заболявания 
на съвременния градски жител в една 

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА 
ЗА ПРОЧИСТВАНЕ  
НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА  
НА ОРГАНИЗМА

Повече от 30 години 
УСПЕШНА РАБОТА!
• НАЧАЛО НА НАУЧНИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ през 70-те години 
на миналия век

• ТЕСТВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ 
СХЕМИ през 90-те години

• ПАТЕНТ - 2007 г.
400753
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3 по 60 капсули

“ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА” 
ФОРМУЛА 1

“ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА” 
ФОРМУЛА 2

“ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА”  
ФОРМУЛА 3

3. АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА НА 
КЛЕТКИТЕ
Третата формула на “Извори на чисто-
та” защитава клетките от токсичното 
въздействие на особените химични 
вещества – свободните радикали, 
които всяка секунда се образуват в на-
шия организъм под въздействието на 
вредните фактори на околната среда 
или в резултат на хронични възпали-
телни процеси. Този ефект се постига 
за сметка на високото съдържание на 
растителни и минерални антиоксидан-
ти, които неутрализират токсичното 
действие на свободните радикали вър-
ху клетката.

2. ВЪТРЕКЛЕТЪЧНО ПРОЧИСТВАНЕ
Втората формула на “Извори на чисто-
та” спо мага за активизиране на проце-
сите на вът ре клетъчно прочистване. 
При това токсичните ве щества не 
просто се измиват от организма, но 
се подлагат на активна биохимична 
трансформация в специализираните 
ферментни системи на черния дроб, 
в резултат на което изцяло загубват 
своята ток сичност.

1. ПРОЧИСТВАНЕ НА 
МЕЖДУКЛЕТЪЧНАТА СРЕДА
Първата формула на “Извори на чисто-
та” оказва стимулиращо въздействие 
върху всички естествени системи 
на извънклетъчно очистване: черва, 
жлъчни пътища, пикочоотделителни 
орга ни, кръв и лимфна система, кожа 
и имунна система. Извънклетъчното 
прочистване предполага разтваряне на 
токсичните вещества в различни био-
логични течности и тяхното извеждане 
от организма по естествен път (с жлъч-
ката, потта, урината и т.н.).

Състав: листа от червена боровинка, стрък урока, 
стрък жълт кантарион, стрък детелина,  мечи корен, 
корени от динка, корени от бял трън, стръкове от очи-
болец, листа от касис, корени от сладник, стрък пача 
трева, стрък мечо грозде, стрък хвощ, стрък мащерка, 
екстракт от сена, екстракт от ехинацея.

Състав: екстракт от кресон, силимарин, екстракт от 
зелен чай, корени от бял трън, жълт смил, екстракт от 
курилски чай.

Състав: витамини С, А, Е, бета каротин, цинк, мед, 
селен, стрък мащерка, плод шипка, екстракт от семки на 
грейпфрут, екстракт от гроздови семки, екстракт от зелен 
чай, манганов аспартат.

КОМ
ПЛЕКСНИ ПРОДУКТИ
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RENAISSANCE TRIPLE SET  
ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА

През 2013 година системата за комплексното клетъчно прочистване 
„Извори на чистота” беше усъвършенствана и значително подсилена 
с помощта на съвременните технологии и най-новите биологично 
активни микронутриенти. Новият продукт се отличава принципно 
от своя предшественик по използването на изключително стандар-
тизирани и високоселективни растителни екстракти. В резултат на 
това „Renaissance Triple Set – Извори на чистота” притежава значи-
телно по-голяма биологична активност благодарение на факта, че в 
неговия състав влизат само най-активните растителни компоненти, 
синтезирани в чист вид и в необходимата доза. 

ТРОЙНА СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНО 
КЛЕТЪЧНО ПРОЧИСТВАНЕ

500213

RENAISSANCE TRIPLE SET  
ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
Препоръчва се като средство, стимулиращо активността на 
естествените очист ващи системи и подпомагащо поддържа-
нето на чистотата във вътрешната среда на организма.
* Пълният курс за прием на Renaissance Triple Set е 1 месец (2 опаковки).

• Доказан прочистващ и оздравителен ефект
• 30 години научна история
• Стандартизирани екстракти от растения
• Широк компонентен състав и високи дози активни 

вещества
• Удобна опаковка: 30 пакетчета по 3 капсули – за 15 дни
• Премиум продукт на достъпна цена

500213

30 пакетчета по 3 капсули
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Първата формула на „Renaissance Triple 
Set – Извори на чистота” е сложен 
комплекс, който се състои изключи-
телно от стандартизирани растителни 
екстракти и съдържа определени 
биологично активни вещества, които 
стимулират естествените процеси на 
прочистване на пространството между 
клетките. Компонентите на комплекса 
въздействат върху природните системи 
за очистване на организма и задейст-
ват тези процеси.

Състав: екстракт от алое, екстракт от живовлек, 
екстракт от резене, екстракт от артишок, екстракт от 
лайка, екстракт от корен от репей, екстракт от ехинацея, 
екстракт от сена, екстракт от мечо грозде, екстракт от 
хвощ.

Активните компоненти в комплекса 
не просто „измиват” токсичните веще-
ства от организма, които с времето се 
натрупват във всяка клетка. Те ги под-
лагат на активна биохимична транс-
формация в клетките на черния дроб. 
В резултат на това вредните вещества 
губят токсичността си и лесно могат да 
бъдат изведени от организма.

Комплексът съдържа различни во-
доразтворими, мастноразтворими и 
ферментативни антиоксиданти, които 
взаимно усилват ефекта си, обезвреж-
дат свободните радикали, спират про-
цеса на делене и формиране на други 
радикали, защитавайки по такъв начин 
клетките на организма от разрушаване.

RENAISSANCE TRIPLE SET 
FORMULA 1
ПРОЧИСТВАНЕ НА 
МЕЖДУКЛЕТЪЧНАТА СРЕДА

RENAISSANCE TRIPLE SET 
FORMULA 2
ВЪТРЕКЛЕТЪЧНО ПРОЧИСТВАНЕ

RENAISSANCE TRIPLE SET 
FORMULA 3
АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА НА 
КЛЕТКИТЕ

КОМ
ПЛЕКСНИ ПРОДУКТИ

Състав: екстракт от кресон, екстракт от левурда (див 
чесън, мечи лук), екстракт от бял трън, ек стракт от жълт 
кантарион, екстракт салвия, екстракт див хрян, екстракт 
от байкалски шлемник.

Състав: антиоксидантен премикс RUS30257, ек стракт 
от салвия, екстракт от плодовете на клюква, екстракт 
от гроздови семки, екстракт от мащерка, екстракт от 
бял риган, екстракт от зелен чай, рутин, витамин Е, 
ликопин, екстракт от черна боровинка, бета-каротин, 
дихидрокверцитин, витамин А, аскорбинова киселина 
(витамин С).

16 17
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ТРИХЕЛМ® 
ТРИФАЗНА 
АНТИПАРАЗИТНА 
ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД 
ЗА БОРБА С ПАРАЗИТИТЕ

500116 

ТРИХЕЛМ

 – Трифазна антипаразитна програма, предназначена за 
корекция и профилактика на основните чревни паразитни 
заболявания. В нейния състав влизат три комплексни про-
дукта, всеки от които последователно въздейства на свое-
то звено от комплексната антипаразитна защита. 
Антипаразитният комплекс „ТРИХЕЛМ“ притежава уникал-
ни свойства и широк спектър на действие:
- Въздейства върху всички класически стомашни паразити 
- кръгли, плоски, кръвосмучещи, прости
- Разностранен механизъм на действие:
 • предизвиква нарушение на метаболизма и парализа на 

мускулите и нервната система на паразитите;

 • стимулира изхвърлянето на паразити от организма;
 • оказва детоксикиращо действие (извежда токсини);
 • притежава антиоксидантно действие;
 • оказва антиалергично действие (извежда алергени);
 • бори се с различни симптоми на заболявания, предизвикани 

от паразити;
 • възстановява апетита, ускорява заздравяването на рани и 

ерозии, причинени от действието на паразити;
 • нормализира състоянието на стомашната микрофлора и 

потиска патогенната микрофлора;
 • бори се с възпаления, предизвикани от паразити;
 • повишава имунитета на организма.
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ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС
ФАЗА I. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЧЕРВАТА 
И ЖЛЪЧЕОТДЕЛИТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
ФАЗА II. АНТИПАРАЗИТНА АТАКА

ФОРМУЛА 3: ЕНТЕРОВИТ
ФАЗА III. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 
ФИКСАЦИЯ

Главната задача на този сложен рас-
тителен комплекс е подготовката на 
чревния тракт и жлъчеотделящите 
пътища за активно противопаразитно 
въздействие. Известно е, че паразит-
ните инфекции провокират развитието 
на чревен запек и спазъм на жлъчните 
пътища. Ако не се ликвидира тази пре-
града, то антипаразитните вещества 
буквално не могат да стигнат до пара-
зитите и ще бъдат блокирани. Ето защо 
всички схеми на противопаразитно 
въздействие трябва да започват с пре-
чистване на червата и възстановяване 
на проходимостта на жлъчните пътища.
ФОРМУЛА 1: Паралакс“: Сената осигу-
рява слабителен ефект. Растенията с 
директно антипаразитно действие са 
див чесън (левурда) и кора от трепет-
лика.

Задача на втората фаза е да нанесе 
ефективен антипаразитен удар. В със-
тава на препарата „Трихелм. ФОРМУЛА 
2” са съсредоточени най-мощните 
противопаразитни компоненти, чиято 
активност се повишава за сметка на 
предварителната подготовка на черва-
та и жлъчните пътища.
ФОРМУЛА 2: Фитопар”: Червеният кан-
тарион е една от най-активните анти-
паразитни билки. Етеричното масло от 
екстракта от копър парализира парази-
тите и помага на сената своевременно 
и меко да прочисти червата. Съдържа-
нието на капсулите е увеличено почти 
два пъти, а това означава и повишена 
ефективност на формулата.

Главната цел на третата фаза е да оси-
гури възстановяването на чревната 
микрофлора след антипаразитна тера-
пия, а също така да обезпечи плавното 
понижаване на антипаразитния фон, 
за да може от една страна да не се 
допуска токсично въздействие върху 
организма, а от друга – да унищожи 
остатъчните паразити, продължаващи 
да се отделят от труднодостъпните 
жлъчни пътища.  
ФОРМУЛА 3: Ентеровит“: В основата 
на препарата, както и преди, лежи ка-
рамфиловият мед, чийто успокояващ и 
мек антипаразитен ефект сега е усилен 
допълнително от ефектите на пюрето 
от калина. Маслата от мента и лайка 
са заменени с по-активното масло от 
бергамот, а вместо екстракт от жълт 
смил се използва джинджифил, който 
не само стимулира прочистването на 
жлъчните канали, но и има самостояте-
лен антипаразитен ефект.

КОМ
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Състав: екстракт от сена, екстракт от левурда, екс-
тракт от кора на трепетлика.

Опаковка: 30 капсули

Състав: тревна маса от червен кантарион, екстракт 
от резене.

Опаковка: 60 капсули

Състав: мед, пюре от калина, карамфил, джинджи-
фил, масло от бергамот.

Опаковка: 200 г



20 21

ЕФЕКТИ ОТ ПРИЕМА:
 • Адаптогенни и имуномодулиращи ефекти
 • Антибактериални и противовирусни свойства
 • Повишаване на работоспособността
 • Засилване на умствената активност
 • Защита от стрес и умора
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Клетъчният сок от ела Bioeffective™ – уникален 
екстракт от преноли и терпени от ела. Само по 
яркия, зашеметяващ аромат на ела става ясно 
колко мощен е този концентрат. Той повишава 
активността на мозъка, активизира имунитета и 
подобрява функционалното състояние на клет-
ките на черния дроб. 

Комплекс от ендемични растения-адаптогени 
ENDEMIX™:  сибирски жен-шен, байкалски шлем-
ник и, разбира се, левзея сафлоровидна (мара-
лов корен) - всички са с доказано адаптогенно 
въздействие. 

Растителен комплекс CoreNRG - Най-мощните 
билки от състава на легендарния балсам с ши-
рок спектър на действие «Корен»: родиола чети-
ричленна, хълмово вълмо, жълт кантарион, ма-
щерка и курилски чай. Ето това е ефективна смес 
против бактериите, вирусите, прекисното окис-
ление, възпалителните процеси и др.

ДЕЙСТВАЩИ 
АДАПТОГЕННИ 
КОМПЛЕКСИ
БЪРЗО И УДОБНО РЕШЕНИЕ ПРИ СТРЕС И 
ПРОСТУДИ, СМЯНА НА ЧАСОВИТЕ ПОЯСИ И 
КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ, ИЗПИТИ И ТЕЖКА РАБОТА, 
ЕКОЛОГИЧНИ И ТОКСИЧНИ НАТОВАРВАНИЯ, 
ОТПАДНАЛОСТ И ЛОШО НАСТРОЕНИЕ,  
ПРИ ХРОНИЧНИ И ИЗТОЩАВАЩИ СЪСТОЯНИЯ. 

Повишаване 
на защитните сили 

на организма

500327

CORENRG

УНИВЕРСАЛЕН ИМУНОБУСТЕР
За създаването на универсалния имунобустер CoreNRG са 
обединени два легендарни продукта, които вече 20 годи-
ни успешно се използват в повече от 40 страни по света – 
енергомодулиращият комплекс «Адаптовит» и балсамът с 
широк спектър на действие «Корен»! 

Състав: Вода, клетъчен концентрат от сибирска ела Bioeffective® by Prenolica®, расти-
телен комплекс CoreNRG (екстракт от родиола четиричленна, курилски чай, мащерка, 
жълт кантарион, хълмово вълмо), комплекс от растителни екстракти ENDEMIX™ 
(екстракти от елеутерокок, левзея сафлоровидна (маралов корен), байкалски шлем-
ник).

БЕЗ ЗАХАР | БЕЗ КОФЕИН |

30 мл.

АДАПТОГЕНИ

500523

CORENRG

БОНБОНИ ЗА СМУЧЕНЕ ЗА ГЪРЛО
Хвойновите бонбони за смучене CoreNRG – бързо и ефективно 
решение при дискомфорт в гърлото. Природните компоненти 
в състава помагат да се отстранят неприятните усещания и 
омекотяват гърлото.
Какво се съдържа в тях?
Клетъчният концентрат от сока на сибирски бор Bioeffective™ 
тонизира, активизира имунитета, намалява уморяемостта и 
ускорява възстановителните процеси в организма.
Кедровото масло и сибирският прополис способстват за 
снемането на дискомфорта в гърлото и помагат в борбата с 
вирусите.
Кедровата смола действа като естествен антисептик, оказвай-
ки изразен антибактериален ефект.
Не съдържат захар!

10 бонбона

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСИ И БАКТЕРИИ

ПРЕПОРЪКА ОТ ПРОФ. ЮРИЙ П. ГИЧЕВ:
След като капнете CoreNRG под езика, постарайте се да 
го задържате там колкото може по-дълго, без да гълта-
те и без да промивате с вода. Това, първо, ще способства 
за по-добро усвояване на биологично активните вещества, 
т.к. лигавицата на езика е много богата на кръвоносни съ-
дове (можете сами да проверите пред огледалото); а вто-
ро, клетъчният сок от сибирска ела, в контакт с възпалена-
та лигавица и сливици, ще окаже своето лечебно действие. 
Тази препоръка важи и за „Адаптовит“.

20
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ЕНЕРГОМОДУЛИРАЩ КОМПЛЕКС С ФИТОАДАПТОГЕНИ

500094

500052

АХАТОВ БАЛСАМ „СИБИРСКИ ПРОПОЛИС“

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО СУТРЕШНА ФОРМУЛА
Комплексът включва биологично активни компоненти, които 
подсилват общия тонус и работоспособност. Това е специален 
комплекс от важни витамини, меки природни адаптогени от 
елеутерокок, тонизираща субстанция от листа на коприва и 
зелен чай.

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО ВЕЧЕРНА ФОРМУЛА
Вечерната формула „Ритми на здравето” е сложен фитоми-
нерален продукт, който съдържа важни микроелементи и ви-
таминоподобни вещества, необходими за възстановяване на 
клетките. Комплексът притежава меко успокояващо действие 
и подпомага хармонизирането на нощните биоритми.

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО
ПАТЕНТОВАН ПРЕПАРАТ ЗА ХРОНОБИОЛОГИЧНА КОРЕКЦИЯ
“Ритми на здравето” е първият витаминно-минерален пре-
парат от ново поколение. Освен всички необходими на човека 
витамини и микроелементи, той съдържа уникални расти-
телни вещества – хронобиотици, които способстват за хар-
монизиране на биологичните ритми на човека. Затова “Ритми 
на здравето” не просто осигурява дневната норма от важни 
биологично активни вещества, необходими за здравето на 
отделните органи и системи, но и оптимизира здравословните 
биоритми на организма. 
“Ритми на здравето” се състои от две взаимно допълващи се 
формули – сутрешна и вечерна. В съответствие с двуфазния ха-
рактер на биологичните ритми на човека, сутрешната формула 
на “Ритми на здравето” подпомага повишаването на активност-
та, общия тонус и работоспособността, а вечерната формула 
настройва организма за пълноценен отдих и възстановяване.

Ахатовият балсам “Сибирски прополис” е 
структуриран със силициеви йони, чиято 
при родна форма е ахатът. Балсамът ефек-
тивно подпомага профилактиката на дис-
бак териоза на червата и хроничния запек 
благодарение на високото съдържание на 
уникалния олизахарид лактулоза, а също 
и на лечебни сибирски билки и силиция, 
които стимулират ръста на нормалната и 
потискат развитието на вредната чревна 
микрофлора.

„Адаптовит“  е уникална комбинация от най-известните рас-
тителни адаптогени, които повишават антибактериалния и 
антивирусния имунитет на организма, преди всичко устой-
чивостта към простудни инфекции. Той е роден на границата 
между медицината и математиката. В основата му е сложен 
комплекс от фитоадаптогени, чиито дози са подбрани с мето-
дите на математическото моделиране. В резултат на разра-
ботеното уникално съотношение на компонентите, при което 
малките дози дават силен ефект без странични реакции, 
„Адаптовит“ се препоръчва като биологично активна храни-
телна добавка, съдържаща панаксозиди, елеутерозиди, орга-
нични киселини (янтарна, оксалова) при следните състояния: 
бърза уморяемост, намаляване на физическата и умствената 
работоспособност, вниманието, паметта и защита от стрес.
Състав: водни екстракти от корени на левзея, корени и коренища от розова родиола, 

500048

2 х 30 капсули

Състав: витаминно-минерален премикс CustoMix Minerals (желязо, цинк, мед, манган, 
инозитол, йод, селен), екстракт от салвия, екстракт от валериана, екстракт от хвощ, 
Lalmin Mо 2000™ (инактивирани дрожди Saccharomyces cerevisiae, съдържащи молибден), 
екстракт от шлемник байкалски, екстракт от фукус, цинков цитрат, Lalmin Se 2000™ (инак-
тивирани дрожди Saccharomyces cerevisiae, съдържащи селен под формата на селеноме-
тионин), манганов аспарагинат, хром пиколинат.

Състав: витаминен премикс Н33802/1 (витамин C, никотинамид, витамини E, В₆, В₁, В₂, А, 
фолиева киселина, биотин, витамин К₁, пантотенова киселина, витамини В₁₂, D₃), ликопен, 
екстракт от елеутерокок, екстракт от зелен чай, бета-каротин, витамин Е, параамино-
бензоена киселина, коензим Q10, лавитол (дихидрокверцетин), витамин D₃, витамин А, 
фолиева киселина.

Състав: сироп от лактулоза (не по-малко от 60 мг лактуло-
за на 100 мл балсам), прополис, екстракт от лайка, екстракт 
от салвия, екстракт от курилски чай.

95 ml.

корени женшен, корени елеутерокок, корени манджурска аралия, семена от китайски 
лимонник, натриев бензоат, дестилирана вода.

10 ml

ЛЕГЕНДАРНИ ПРОДУКТИ

В природата има много антиоксиданти. Най-простият и всеиз-
вестен от тях е витамин С. Но за да се справят с въздействието 
на разрушителните вещества, не са достатъчни един, два или 
три от тях, тъй като те са ефективни, само когато действат за-
едно. Точно заради това беше разработен антиоксидантният 
комплекс «Извори на чистота. Формула 3», в чийто състав вли-
зат всички необходими вещества за пълноценната защита на 
клетъчната мембрана от вредното въздействие на прекисното 
окисляване. В състава на комплекса влизат основни антиокси-
данти, необходими за оптимална антиоксидантна защита:
 • свързват и неутрализират свободните радикали;
 • стимулират работата на защитните вътреклетъчни фермен-

ти, които, подобно на „капани”, неутрализират свободния 
кислород, образуващ се вътре в клетките;

 • укрепват клетъчната стена и я защитават от увреждане от 
разрушителните окислителни процеси).

ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС

Опаковка: 120 капсули

МОЩЕН АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА. ФОРМУЛА 3

ФОРМУЛА 4.N.V.M.N.®

защита на чернодробните клетки от токсични продукти на 
прекисното окисляване, оптимизация на окислително-възста-
новителния потенциал на клетките.
Ефективността на продукта е потвърдена в продължение на 
25 години чрез експериментални и клинични изследвания. 
Това е един от първите онко профилактични препарати, който 
притежава едновременно разнопосочни действия: от една 
страна нормализира и подобрява процесите на антиоксидант-
на защита, от друга страна уврежда злокачествените клетки 
(прооксидантно действие).
Клинично доказани въздействия на Новомин. Формула 
4.N.V.M.N:
 • намалява неколкократно процента на следоперационните 

усложнения;
 • намалява процента на пораженията от облъчването при ра-

диотерапия;
 • намалява токсичните реакции при химиотерапия;
 • повишава клиничната ефективност при химио- и радиоте-

рапия;
 • намалява риска от развитие на метастази;
 • подобрява показателите на костния мозък и имунитета при 

химио- и радиотерапия;
 • намалява риска от поява на дифузна мастопатия;
 • повишава ефективността при лечение на язви на стомаха и 

дванадесетопръстника;
 • профилактика на патологичните ефекти при радиоактивно 

облъчване.

Балансираният оригина-
лен комплекс от антиокси-
данти (витамин С, витамин 
Е и витамин А) е допълнен 
с важни биологично ак-
тивни вещества: таурин и 
липоева киселина.
Таурин – подсилва ан-
тиоксидантния ефект на 
продук та и спомага за 
оптимизиране на функ-
ционалното състояние на 
черния дроб, повишава 
неговия потенциал за де-
токсикация и поддържа 
функционалното състоя-
ние на сърдечносъдовата 
система.
Липоева киселина – до-
принася за подобряване 
на функционалното със-
тояние на черния дроб, за 

ОБНОВЕНА И УСИЛЕНА ФОРМУЛА НА НОВОМИН

500020

500113

Опаковка: 120 капсули

Състав: таурин, витамини А, Е и С, липоева киселина.

Състав: поливалентен антиоксидантен комплекс (витамини А, Е, С, рибофлавин, мед, манган, цинк, 
селен, хром), екстракт от градински чай, екстракт от северни червени боровинки, екстракт от гроздови 
семки, екстракт от мащерка, екстракт от риган, екстракт от зелен чай, рутин, ликопин, екстракт от 
боровинки, бета-каротин, екстракт от сибирска лиственица (90% дихидрокверцитин ).
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ХРОНОЛОНГ 

Състав: таурин, екстракт от соя, генистеин GeniVida™ (Bonistein™), натриев хиалуронат 
ExceptionHyal® Full, витамин D3 (холекалциферол), фолиева киселина.

В състава на „Хронолонг“ влиза уникалният патентован комплекс 
GeniVida™ (по-рано известен като Bonistein™), който представлява 
100%-ов генистеин, както и следните спомагателни биологично ак-
тивни компоненти:
 силно обогатен екстракт от соеви кълнове, съдържащ ком-

плекс от няколко разновидности на фитоестрогени;
  холекалциферол - нормализира калциевата  обмяна и за-

едно с фитоестрогените способства профилактиката на въз-
растовата остео пороза, препятства стареенето на кожата и 
притежава доказан онкопрофилактичен ефект;

 фолацин – възпрепятства образуването в организма на хо-
моцистеин, чиято концентрация, наред с холестерола, бър-
зо се увеличава в процеса на климактеричните изменения в 
обмяната на веществата, което провокира ускорено развитие 
на атеросклероза и исхемична болест на сърцето. Фолацинът 
способства кръвотворенето и профилактиката на анемия;

  хиалуронова киселина (натриев хиалуронат) - влиза в със-
тава на хрущяла и ставната тъкан. Придава вискозитет на 
ставната течност и еластичност на хрущяла.

КОМПЛЕКС ОТ ПРИРОДНИ 
ФИТОЕСТРОГЕНИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
НА ЖЕНСКОТО ЗДРАВЕ И КРАСОТА

„Хронолонг“ е уникален противовъзрастов препарат за жени, оказ-
ващ общо профилактично и подмладяващо действие върху органи-
зма. В неговата основа лежи комплекс от фитоестрогени, сред които 
е и 100%-ов генистеин, главният фитоестроген на красотата и жен-
ското здраве.
Фитоестрогените са растителен аналог на женските половите хор-
мони – естрогени. Фитоестрогените активно запълват възрастовия 
дефицит на естрогени в женския организъм и значително подобря-
ват състоянието на организма по време на менопаузата, намаляват 
риска от развитие на сърдечно-съдова патология, остеопороза, пси-
хо-емоционални нарушения, подобряват състоянието на кожата, ко-
сата, ноктите. 
Като най-добре изучен и най-ефективен в днешно време се смята 
фитоестрогенът генистеин. Но в достъпните природни източници 
той се среща в неголеми количества. Така например, в екстрактите 
от соя, които днес се използват най-широко като източник на фито-
естрогени, количеството на генистеин не надвишава 0,5-3%. А имен-
но генистеинът е най-активното противовъзрастово вещество.

500449

30 капсули
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BOTANICS

SORBENTS PROBIOTICS

FATTY ACIDS

MINERALS

VITAMINS

ГРУПА МИНЕРАЛИ СОРБЕНТИ

СИБИРСКИ БИЛКИОМЕГА-3 МАСТНИ КИСЕЛИНИ

ПРОБИОТИЦИ

ВИТАМИНИ

 органични форми на 
всички жизнено важни 

минерали 

подобряване на работата 
на стомашно-чревния 
тракт и поддържане 

 на имунитета

умни детокс-решения 
за лек  
живот

формули на основата  
на сибирски  

растения

витамини в оптимални 
дозировки за поддържане 

на основните функции  
на организма

липидни комплекси на 
основата на незаменими 

полиненаситени  
мастни киселини
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MINERALS 
ЛИНИЯ 

МИНЕРАЛНИ 
КОМПЛЕКСИ

В ОСНОВАТА НА 
ВСЕКИ ПРОДУКТ —  
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 
СУРОВИНИ ОТ ВОДЕЩИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
 • минерал в една или няколко 
природни форми

 • витамини и антиоксиданти
 • натурални екстракти от 
растения

ОРГАНИЧЕН ГЕРМАНИЙ
ПРОТИВОВЪЗРАСТОВ КОМПЛЕКС

продължителност на живота - уче-
ните откриха най-мощния засега 
антиоксидант - хидрокситирозол. Той 
защитава от окислително  увреждане 
и свързаното с това стареене практи-
чески всички клетки в организма, но е 
особено ефективен по отношение на 
ставите и сърдечно-съдовата система.
Уникалният комплекс с органичен гер-
маний оказва подмладяващо действие 
на целия  организъм, но ключови 
точки на приложение са централната 
нервна система, ендокринната сис-
тема, черния дроб, ставите, сърдеч-
но-съдовата система. Изброените био-
логично активни вещества допринасят 
за удължаване на живота.

Състав: витамин С; липоева киселина; органичен 

Иновационният продукт „Органичен 
германий“ е насочен към управле-
нието на процесите на стареенето. 
Благодарение на микронутриентите, 
съдържащи се в продукта: транс-ре-
свератрол, органичен германий, липо-
ева киселина, „Органичен германий“ 
способства за повишаването на ефек-
тивността на обмяната на кислород в 
клетките, антиоксидантното действие, 
поддържането на активността на иму-
нитета. 
След проведени експерименти на аме-
риканския биолог д-р Дейвид Синклер 
се оказва, че ресвератролът стимули-
ра работата на т.нар. „гени на дълго-
летието“. Това са гени, отговарящи за 
синтеза на белтъци, чиято най-важна 
функция е корекцията на различни 
увреждания в генетичния апарат на 
клетките, а именно тези увреждания в 
крайна сметка и водят до стареенето. 
Освен това ресвератролът снижава 
нивото на холестерола и липопротеи-
дите в кръвта и защитава сърдечните 
и мозъчни съдове от отлагането на 
холестеролни плаки.
Свободните радикали, образуващи се 
в резултат на окислителните процеси 
в клетките, са главната заплаха за на-
шия генетичен апарат. И антиоксидан-
тите - природни вещества, пречещи на 
окислението, станаха едни от първите, 
използвани от гериатрията в забавя-
нето на процесите на стареене. 
Кислородният глад на клетките също 
може да подпомогне активирането на 
гените на стареенето, докато веще-
ствата, осигуряващи транспортиране-
то на кислорода, удължават живота на 
ДНК. Такъв е удивителният минерал 
германий, който отговаря за обмяната 
на кислорода в клетките. Колкото по-
вече кислород има в клетките, толкова 
повече енергия се отделя във вид на 
АТФ. Не случайно главен природен 
източник на германий е жен-шенът - 
най-мощното подмладяващо растение 
в древната медицина.
В листата и плодовете на маслината 
- основен компонент в средиземно-
морските диети, свързан с високата 30 капсули

германий „Астрагерм-С“™; трансресвератрол Resvida™; 
стандартизиран екстракт от жен-шен Finzelberg™, 
екстракт от листа и плодове на маслиново дърво, вита-
мин Е ацетат.
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500629

ОРГАНИЧЕН МАГНЕЗИЙ
МАГНЕЗИЙ - МИНЕРАЛ НА СПОКОЙСТВИЕТО
Особено много магнезий се съдържа в мускулите, а също и в мускулните клетки на 
сърцето и съдовете. Една от главните му функции е регулация на отпускането на 
мускулите, включително на сърцето и кръвоносните съдове, и така влияе върху сни-
жаване на артериалното налягане и честотата на пулса, което усилва общия релак-
сиращ ефект. Затова магнезият е един от главните регулатори на човешките биорит-
ми и контролира фазата на отдих и отпускане, особено в съчетание с такива мощни 
седативни билки като валериана, шлемник байкалски и жълт кантарион.
Магнезият се използва и за профилактика на стре сорни реакции при предменструа-
лен синдром. Екстрактът от валериана регулира повишената активност на централ-
ната нервна система и въздейства върху хормоните на съня. Екстрактът от шлемник 
понижава артериалното налягане в кръвоносните съдове на главния мозък, с което 
намалява главоболието и нормализира съня. Екстрактът от листа и цветове на глог е 
природен комплекс за намаляване на риска от нарушение на сърдечния ритъм.

500627

ОРГАНИЧНО ЖЕЛЯЗО 
Формула на кислородното насищане: два вида органично желязо (фумарат и аскор-
бат) допринасят за профилактика на анемии и поддържане на адекватно ниво на 
хемоглобина. Ефективна комбинация от витамини от група В, витамин С и екстракти 
на сибирски растения.

Състав: тринатриев магнезиев дицитрат, екстракт от валериана, екстракт от листа и цветове на глог, екстракт от байкал-
ски шлемник.

60 капсули

500658

ОРГАНИЧЕН ЙОД 
Формула на енергията и жизнения тонус: органичният йод и природният адаптоген 
от корените на родиола помагат да се поддържа функционалното състояние на щито-
видната жлеза.

Състав: прах от корени на родиола, екстракт от фукус.

60 капсули

Състав: инулинов прах, екстракт от корени на репей, екстракт от елеутерокок, железен фумарат, железен аскорбат, корен от 
репей, витаминен комплекс (витамини В1, В2, В6, никотинамид, фолиева киселина).

60 капсули
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500630

ОРГАНИЧЕН СЕЛЕН
Органичните съединения на селена в съчетание с витамини и растителни ан ти-
ок сиданти създават молекулярен ефект на биопротекция на клетките на сърдеч-
но-съдовата система, мозъка, черния дроб, половата сис тема, ставите и много други 
органи. Той съдържа уникални органични съединения на селена, съдържащи се в 
дрождите-захаромицети, а също и ком плекс от природни биоантиоксиданти, ум  но-
жа ващи защитното и подмладяващо дей ствие на селена.

500631

ОРГАНИЧЕН ЦИНК
Той е необходим за поддържане на имунитета и защитните сили на организма, а 
също и на мъжката полова система. За това му помагат: мед, натурален витамин С 
в състава на екстрактите от ацерола и шипка, натурален инулин в състава на екс-
тракта от репей, а също имуномодулиращите вещества от ехинацея, които са в осно-
вата на хранителната добавка „Органичен цинк”.
Състав: екстракт от ехинацея, екстракт от ацерола, екстракт от корен репей, екстракт от шипка, органичен комплекс 
ZinkVital (цинков оротат, цинков лактат, цинков цитрат), меден цитрат, инулин на прах.

60 капсули

500628

ОРГАНИЧЕН КАЛЦИЙ  
Органичен калций за оптимална усвояе-
мост и укрепване на структурата на кос-
тите. Витамин D3, цинк и соеви изофла-
вони осигуряват прицелното попадане 
на калция в костите и предотвратяват 
загубата му с възрастта. Витамините B6, 
С и К1, а също манган и природен сили-
ций формират надеждна протеинова 
структура на костите.

Състав: калциев карбонат, премикс Н33792 
(аскорбинова киселина, витамини В6, К1, D3, цинк, 
манган), екстракт от соя, екстракт от хвощ, калциев 
хидроксиапатит.

60 капсули

500914 

ОРГАНИЧЕН КАЛЦИЙ 
Калций в няколко форми (включител-
но хелатна във вид на бис глицинат) за 
оптимално усвояване от организма. 
Витамин D₃, природен силиций и соеви 
изофлавони предотвратяват загубата 
на калций с възрастта. Подсилен с вита-
мини B₆, С и К₁, а също и с манган и цинк 
за надеждна протеинова структура на 
костите. В удобна таблетирана форма.

Състав: калциев карбонат, премикс Н33792 
(аскорбинова киселина, цинк, витамини B₆, К₁, D₃, 
манган, лактоза), калциев бисглицинат, екстракт от 
соя, екстракт от хвощ, микрокристална целулоза 
(пълнител), калциев стеарат (антислепващо вещество).

60 таблетки

Състав: екстракти от чесън, ацерола, шипка и шлемник, витамин Е, „Лалмин Se 2000” (деактивирани дрожди 
Saccharomyces cervisiae, съдържащи селен под формата на селенометионин), лавитол (дихидрокверцетин).

60 капсулиEs
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PROBIOTICS
МАКСИМАНО 

ПЪЛЕН КОМПЛЕКС 
ЛАКТО- И  

БИФИДОБАКТЕРИИ

Пробиотичният комплекс има 
максимално пълен и доближаващ 
се до естествената микрофлора 
състав от лакто- и бифидобактерии 
за нормализиране на баланса на 
чревната и стомашната микрофлора. 
Жизнеспособността на полезните 
бактерии се гарантира от уникалната 
технология на микрокапсулиране, 
разработена в партньорство 
с южнокорейската компания  
Cell Biotech. Уникалните целулозни 
капсули DRcaps™  защитават 
бактериите, съдържащи се в продукта, 
от агресивното въздействие на 
стомашния сок и ги доставят в червата 
напълно запазени.

500663

ЕЛБИФИД 
15 капсули

ПОДОБРЯВА БАЛАНСА НА 
ЧРЕВНАТА МИКРОФЛОРА
Потиска растежа на патогенните 
бактерии, които могат да предиз-
викат разстройство в работата на 
стомашно-чревния тракт (дисбак-
териоза).

СТИМУЛИРА ЕСТЕСТВЕНИЯ 
ИМУНИТЕТ
Подобрява проникването на по-
лезните вещества, осигурява син-
теза на имунните протеини и 70% 
от всички витамини.

КАК РАБОТИ «ЕЛБИФИД»?

НОРМАЛИЗИРА 
АЛЕРГЕННИЯ ФОН
Помага за поддържането на нор-
малното функциониране на имун-
ната система, потискайки възмож-
ните алергични реакции.

ЗАЩИТАВА ЧРЕВНАТА 
МИКРОФЛОРА ПРИ ПРИЕМ 
НА АНТИБИОТИЦИ
В значителна степен неутрали-
зира негативното въздействие на 
антибиотиците върху чревната 
микрофлора. Помага за възстано-
вяване на баланса на полезните 
бактерии..

1 КАПСУЛА СЪДЪРЖА 
5,05×109 КОЕ БИФИДОБАКТЕРИИ  
(B. bifidum, B. breve,  
B. infantis, B. longum) 

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

ИДЕАЛНО  
ЗА ВЕГАНИ

ЦЕЛУЛОЗНИ  
КАПСУЛИ
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ESSENTIAL
SORBENTS 
УМНИ ДЕТОКС-
РЕШЕНИЯ ЗА  

ДОБЪР ЖИВОТ
СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕТОКС-
КОМПЛЕКСИ ESSENTIAL SORBENTS 
ПОДХОЖДАТ ИДЕАЛНО ЗА 
ОСНОВНО ПРОЧИСТВАНЕ НА ЦЕЛИЯ 
ОРГАНИЗЪМ:

 • Свързват натрупаните вредни 
вещества и бързо ги отделят по 
естествен начин. 

 • Нормализират обменните процеси. 

 • Осигуряват правилната работа на 
стомашно-чревния тракт.

ESSENTIAL SORBENTS
ESSENTIAL SORBENTS е специално подбран комплекс от 
растения, притежаващ сорбционни свойства, благодаре-
ние на които той свързва и извежда токсините и вредните 
вещества от червата. Вредните вещества не просто се от-
делят, но и активно се обезвреждат. 

НАТУРАЛНИ ФИТОСОРБЕНТИ:
 •  ефективно очистват организма от вредни вещества, 

свързвайки ги предварително;
 • защитават клетките от свободните радикали;
 • повишават очистващата активност на организма;
 • нормализират храносмилането;
 • повишават имунитета;
 • нормализират жизнеспособността на чревната 

микрофлора;
 • понижават нивото на холестерина;
 • идеална основа за полезни коктейли.

1
2

3
БИОХИМИЧНА СОРБЦИЯ -
нискомолекулните хранителни влакна се разтварят 
в червата, свързват вредните вещества и ги неу-
трализират.

БИОЛОГИЧНА СОРБЦИЯ -
осигурява растеж на бифидо- и лактобактериите и сти-
мулира имунитета.

Налейте във висока чаша 200 мл топла вода. Твърде горе-
щата вода може да доведе до бързо образуване на бучки.

Сипете в чашата с вода отгоре чаена лъжичка (може с 
неголям връх) фитосорбент (според желанието разтворете 
с малко топла вода и добавете 150-200 мл айрян, кефир, 
кисело мляко, сок).

Разбъркайте получената смес с миксер с тясна корона до по-
лучаване на еднородна течност. При отсъствие на миксер 
може да използвате вилица.

Получената смес изпийте на гладно или заедно с храната. 
Не се препоръчва да се остави смес за повторен прием. 
Ако препоръчаната доза е прекалено голяма за вас, при-
емайте фитосорбент два пъти дневно (по половината от 
препоръчваната доза).

1.

2.

3.

4.

СХЕМА НА ПРИЕМ

30

МЕХАНИЧНА СОРБЦИЯ -
хранителната целулоза действа като „молекулярно сито“, 
събиращо много вредни вещества от чревното съдържимо.

ESSENTIAL SORBENTS –  
ТРИ МЕХАНИЗМА ЗА СОРБЦИЯ ОТ ОРГАНИЗМА

500632

PURE LIFE
УНИВЕРСАЛЕН ПРОЧИСТВАЩ 
ФИТОСОРБЕНТ 
Натурален продукт, който свързва 
токсините и ги извежда от организма. 
Пектиновият концентрат осигурява 
основно прочистване на червата, подо-
брява тяхната моторика. Курилският 
чай и сената имат меко слабително 
действие. Инулинът, съдържащ се в 
земната ябълка, нормализира микро-
флората на червата. Ехинацеята и шип-
ката укрепват имунитета, а лайката, 
живовлякът и хвощът помагат за прео-
доляване на възпаленията.
 

Състав: прах от плод шипка, смола от индийска акация 
(гуар), пектинов концентрат (сублимиран прах от ябъл-
ки), обвивки от семена на живовляк, прах от корени на 
бяла ружа, прах от корени на репей, екстракти от хвощ, 
ехинацея, лайка, курилски чай, сена.

500019
JOINT COMFORT
СТАВЕН ФИТОСОРБЕНТ
Продуктът съдържа растителния сор-
бент пектин – източник на хранителна 
целулоза и колагенов хидролизат.
Колагенът представлява структурен 
белтък, намиращ се преди всичко в 
хрущялите и в съединителната тъкан. 
В продукта той е представен под фор-
мата на хидролизат, който по-лесно се 
усвоява от организма.
Ценният екстракт от шипки в състава 
съдържа натурален витамин С, който 
способства за образуването на кола-
ген, необходим за нормалната функ-
ция на хрущялите.

Състав: колагенов хидролизат (говежди), пектин, гуа-
рова гума, екстракт от шипки, екстракт от кората на ива.

500634

INTESTINAL DEFENSE 
ЧРЕВЕН ФИТОСОРБЕНТ
Натурален фитосорбент за поддържа-
не на чревния имунитет, противостоящ 
на паразитните инфекции. Ябълковият 
пектин и екстрактът от сена помагат за 
прочистването на червата. Стръковете 
червен кантарион и мащерка имат меко 
противопаразитно действие. Артишо-
кът улеснява извеждането на жлъчта и 
помага за намаляване на възпалението.

Състав: стръкове червен кантарион, смола от индийска 
акация (гуар), стръкове мащерка, пектинов концентрат 
(сублимиран прах от ябълка), земна ябълка, обвивки 
от семена на живовляк, екстракт от артишок, екстракт 
от сена

80 г 80 г80 г
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500029

N SUPPORT 

УРОЛОГИЧЕН ФИТОСОРБЕНТ
Растителен продукт с пектин, който 
служи като източник на хранителна 
целулоза и представлява прекрасен 
растителен сорбент.
Екстрактите от клюква и хвощ обога-
тяват диетата с органични киселини 
и танини и помагат при урологични 
проблеми. Пектините способстват за 
нормализацията на нивота на холесте-
рола в кръвта.

500044

F BEAUTY

ЖЕНСКИ ФИТОСОРБЕНТ
Комплексът за жени съдържа растител-
ния сорбент пектин, който служи като 
източник на хранителна целулоза. В 
състава на продукта влизат популярни 
растителни екстракти: воден крес, алое 
вера, листа от мента, цветове от ливад-
на детелина от предпланински Алтай.
Екстрактът от гроздови семки широко 
се използва в козметичната индустрия, 
а соевите бобчета съдържат важните 
за женския организъм вещества – фи-
тоестрогени.

500043

C BALANCE

КАРДИОЛОГИЧЕН ФИТОСОРБЕНТ
Продуктът съдържа няколко вида раз-
творими хранителни влакна във вид 
на растителни сорбенти. В неговия 
състав влизат популярните в цял свят 
екстракти от зелен чай и плодове от 
глог, които отдавна се използват в кар-
диологията.

Състав: пектин, гуарова гума, екстракт от крес-салата, 
прах от грудките на топинамбур, екстракт от листата 
на мента, екстракт от гроздови семки, екстракт от 
цветовете на детелина, екстракт от соя, екстракт-гел от 
алое вера.

90 г

Състав: цитрусови хранителни влакна, прах от груд-
ките на топинамбур, прах от обвивките на семената на 
живовляк, гуарова гума, ксантанова гума, екстракт от 
зелен чай, екстракт от плодове от глог.

90 г

Състав: пектин, гуарова гума, екстракт от клюква, 
прах от грудките на топинамбур, екстракт от хвощ.

90 г
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400237

ПИК (ПРИРОДЕН ИНУЛИНОВ КОНЦЕНТРАТ)
ИЗТОЧНИК НА ФРУКТООЛИГОЗАХАРИДИ

„ПИК“ е концентрат на природни олигозахариди, получени от грудките на 
земната ябълка (топинамбур), съдържащи инулин. При редовно приемане на 
инулин се снижава нивото на захар в кръвта и се повишава физиологичната 
ефективност на инсулина, а това допринася за профилактиката на диабета от 
I и II тип. Освен за нормализация на въглехидратната обмяна, инулинът допри-
нася за снижение на нивото на холестерина в кръвта.
По този начин редовният прием на инулин способства за нормализиране на 
въглехидратната и мастната обмяна при затлъстяване и води до бързо възста-
новяване на нормалната микрофлора в червата и до потискане на вредните 
микроорганизми в тях.

Състав: прах от грудки на земна ябълка.

500042

L VITALITY 

Растителният продукт с пектин съдържа голямо 
количество хранителни влакна – важни елемен-
ти, необходими за нормалното функциониране 
на храносмилателната система. Пектините са 
едни от видовете хранителни влакна, помагащи 
да се поддържа нормално нивото на холестеро-
ла в кръвта. Продуктът съдържа популярния в 
цял свят екстракт от плодовете на белия трън, 
ценните екстракти от мента, лайка, мащерка, 
жълт кантарион и алое вера, които подобряват 
функционалното състояние на черния дроб.

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С ХРАНИТЕЛНА 
ЦЕЛУЛОЗА И РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ

75 гСъстав: пектин, гуарова гума, екстракт от мента, 
прах от грудките на топинамбур, екстракт от цвета 
на лайка, екстракт от мащерка, плодове от бял трън, 
екстракт от жълт кантарион, екстракт от алое вера.

90 г
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BOTANICS
НАТУРАЛНИ 

ФОРМУЛИ  
С НАСОЧЕНО 

ДЕЙСТВИЕ  

Екстрактите от сибирски билки, 
корени и плодове от растения меко 
и ефективно въздействат върху 
организма, доставяйки ви бодрост 
и отлично самочувствие! 

КАКВО ИМА В  
ESSENTIAL BOTANICS? 
СИЛАТА НА  
СИБИРСКАТА ПРИРОДА!
 • Висококачествени суровини 

от надеждни доставчици.
 • Стандартизирани екстракти от 

растения, корени и плодове.

500656

МЕЧО ГРОЗДЕ И ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА
ЗАЩИТА НА ПИКОЧОПОЛОВАТА СИСТЕМА
Високоефективният растителен комплекс притежава 
пряко антимикробно и противовъзпалително действие, 
препятства застоя на урина. Този ефект се осигурява за 
сметка на високото съдържание на природни пикочо-
гонни и урологични антисептични вещества, такива като 
арбутин в състава на екстракта от червена боровинка, 
който помага в борбата с микробите, проникнали в 
пикочните пътища, хидрохинон в състава на екстракта 
от мечо грозде, оказващ меко пикочогонно действие, 
способстващо извеждането на вредните вещества и ми-
кроорганизми по естествен начин и етеричните масла в 
състава на екстракта от хрян подсилват тези ефекти.

Активен състав: екстракт от листата на мечо грозде; листа от червена 
боровинка; плодове клюква; екстракт от корен на хрян.
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500654

ГИНКО БИЛОБА И БАЙКАЛСКИ 
ШЛЕМНИК 
 • Активизация на мозъчната дейност.
 • Нормализиране на кръвообращението на мозъка. 

Укрепване на паметта
Растителните екстракти от гинко билоба, готу кола и байкалски 
шлемник, както и антиоксидантният комплекс от витамините А, 
Е и C подобряват мозъчния кръвоток, повишават устойчивостта 
на мозъчните клетки към дефицита на кислород, засилват кон-
центрацията, стимулират паметта, защитават от окислителните 
процеси, които са в основата на стареенето на мозъка.

Активен състав: екстракт от байкалски шлемник (10% байкалин), 
аскорбинова киселина, екстракт от гинко билоба (24% биофлавоноиди), 
аскорбил палмитат, екстракт от готу кола, витамин Е, витамин А.

30 капсули 

30 капсули 

500653

АРОНИЯ И ЛУТЕИН 
АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА НА ЗРИТЕЛНИТЕ 
КЛЕТКИ
Продуктът съдържа необходимото количество рас-
тителни пигменти - светлинни филтри под формата 
на високотехнологични стандартизирани екстракти с 
високо съдържание на лутеин и антоциани. В основата 
на продукта са аронията и черната боровинка, които 
влияят на усилването на остротата на зрението и на-
маляват умората на очите. Плодовете на аронията са 
богати на витамините С и Р, а така също на бета-каротин 
и осигуряват надеждна антиоксидантна защита.
Продуктът „Арония и лутеин“ намалява проявите на 
синдрома на «сухото око», укрепва стените на кръво-
носните съдове, ускорява адаптацията спрямо проме-
ните в интензивността на светлината и др.

Активен състав: Прах от арония (Arónia melanocárpa), екстракт от черна 
боровинка, лутеин. 

30 капсули
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Подходящ 
за деца!3+ Концентриран състав –  

стига за дълго време!
200  
000  
МЕ

Удобно  
дозиране

400  
МЕ

Голяма  
опаковка за  
цялото семейство 

НАЙ-
ВАЖНИЯТ 
ВИТАМИНD3

VITAMINS
В ОСНОВАТА НА 

АКТИВНИЯ ЖИВОТ

 • БАЗОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШЕТО 
СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЕКИ ДЕН.

 • БАЛАНСИРАНИ КОМПЛЕКСИ: 
НАЙ-НЕОБХОДИМИТЕ 
МИКРОНУТРИЕНТИ И ВИТАМИНИ.

 • ОПТИМАЛНИ ДОЗИРОВКИ  
НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА. 

Витамините и жизнено важните 
микронутриенти регулират 
сложните биохимични процеси в 
организма, ежедневно подобряват 
качеството  
на живот.
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500820 

ВИТАМИН D₃ 
Хипоалергенен източник на витамин D₃ 
в екстрачисто МСТ-масло (medium chain 
triglyceride oil): повишаване на имунитета, 
anti-age ефект, поддържане на работата 
на сърдечно-съдовата система, женското 
здраве и красотата на кожата. Незаменим 
за укрепване на костната система на де-
цата и възрастните. 

Състав: фракции от растителни масла  
(каприл/капринови триглицериди), витамин D₃ (холе-
калциферол).

30 мл 
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НАТУРАЛEН ВИТАМИН Е 
ESSENTIAL VITAMINS
Натурален източник на витамин Е, под-
силен с действието на бета-каротин и 
омега-7 киселини от облепихово масло. 
Мощният антиоксидантен комплекс 
поддържа здравето на репродуктивна-
та и сърдечно-съдовата система, има 
бюти- и anti-age ефект, допринася за 
повишаване на имунитета на възраст-
ните и децата. 

Състав: Натурален витамин Е (от семена от слънчо-
глед), фракции от растителни масла (каприл/капринови 
триглицериди), масло от облепиха.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
ОТ ПРОФ. ЮРИЙ П. ГИЧЕВ:
1. В този продукт витамин Е е в нату-
рална форма, за разлика от преобла-
даващото болшинство лекарствени 
препарати и козметични средства, в 
които се използва синтетичен вита-
мин Е, по-точно само една от него-
вите фракции. При това именно тази 
фракция (алфа-токоферол, и по-точно 
DL-алфа-токоферол) притежава най-из-
разения антиоксидантен ефект. А в на-
туралния витамин Е алфа-токоферолът 
е във вид на D-алфа-токоферол, което 
повишава ефективността му по отно-
шение на антиоксидантното действие 
практически два пъти. 
2. Ако синтетичният витамин Е – е само 
една фракция, то натуралният витамин 
Е – това са токофероли и токотриеноли 
(алфа-, бета, делта- и гама-), което оси-
гурява многообразие и многостранност 
на биологичното му въздействие върху 
организма. 
3. Токоферолите притежават проти-
вовъзпалително, противоалергично и 
противораково действие. Те също така 
отговарят за антитромботичния и хи-
потензивния ефект на витамина Е, за 
неговото антиаритмично действие. Ос-
вен това, те допринасят за повишаване 
на чувствителността на клетките към 

инсулина.
4. Токотриенолите не само участват в 
реализирането на защитните свойства 
на витамин Е, но и допринасят за нама-
ляване на нивото на холестерина и на 
риска от образуване на тромби. Токот-
риенолите са и много по-ефективни в 
защитата на кожата от фотостареене 
и неблагоприятните въздействия на 
околната среда.
5. Трябва да се добави също, че в със-
тава на продукта влиза и натурален 
бета-каротин, който не само поддържа 
ефективната концентрация и антиок-
сидантната активност на витамин Е, но 
и изпълнява светозащитна функция. От 
него се синтезира витамин А (ретинол), 
играещ ключова роля в осигуряване 
на зрителните възприятия. Бета-каро-
тинът задължително се включва в anti-
age програмите и се използва в състава 
на комплексите за красота, тъй като 
допринася за поддържане на здрави 
кожа, коса и нокти.
Витамин Е е необходим за ефектив-
ното функциониране на системата за 
анти оксидантна защита. Известно е, че 
активирането на свободните радикали 
лежи в основата на развитието на мно-
го заболявания, в това число онколо-
гични, а също и на преждевременното 
стареене.

Натуралният витамин Е трябва да се 
приема профилактично и като подпо-
магащо лечение при:
 • сърдечно-съдови заболявания
 • захарен диабет (недостигът на вит. Е 

достоверно е свързан с нарастване 
на риска от инсулинонезависим заха-
рен диабет)

 • възрастови изменения в главния мо-
зък, в т.ч. деменция

 • неврологични заболявания (пери-
ферна невропатия)

 • алергични заболявания (високи 
дози натурален витамин Е могат да 
намалят изразеността на симптоми-
те на бронхиална астма, полиноза, 
алергични кожни заболявания, което 
усилва антиалергичното действие на 
бета-каротина)

 • заболявания на зрителните органи 
(намалява риска от развитие на въз-
растова макулодистрофия и забавя 
развитието на катаракта)

Натуралният витамин Е е необходим 
при планиране на бременност, в период 
на бременност и кърмене, а също за ук-
репване на имунитета (имуномодули-
ращите свойства се проявяват най-ак-
тивно при хора в старческа възраст).
Препоръки за приемане: възрастни по 
2 капки, което съответства на препоръ-
чителната дневна доза (14 мг или 21МЕ).

500676

ВИТАМИНИ С КАЛЦИЙ
Витаминно-минерален комплекс за 
поддържане на общия тонус на органи-
зма и работоспособността. Продуктът 
съдържа необходимите дневни дози от 
основните 12 витамина и витаминопо-
добни вещества, постоянно необходи-
ми на организма. Съставът е обогатен 
с калциев карбонат, който допълва ва-
шата диета и помага за прео доляване 
на недостига на калций в организма.

500652

ВИТАМИНИ НА КРАСОТАТА
• КОМПЛЕКС ОТ ВИТАМИНИ ЗА ЖЕНСКОТО ЗДРАВЕ И КРАСОТА. 
• ЗАЩИТА ОТ СТАРЕЕНЕ С КОЕНЗИМ Q10
Витаминен комплекс за поддържане 
на общия тонус на женския организъм. 
Съдържа адекватни денонощни дози от 
основните 12 витамина и витаминопо-
добни вещества. Коензим Q10 в състава 
на комплекса неутрализира пагубните 
процеси на прекисното окисляване, 
усилва действието на другите анти-
оксиданти и защитава организма от 
преждевременно стареене. Тауринът 
допринася за укрепването и подобря-
ването на външния вид на кожата и 
косата.

500626 

ДИОСМИН И РУТИН 
Натурален венотоник на основата на 
диосмин и рутин за предотвратяване 
на нарушения на лимфотока и кръво-
обращението в краката. Благодарение 
на оптималните дозировки комплексът 
ефективно въздейства върху стените 
на съдовете, укрепва ги, подобрява 
лимфотока и микроциркулацията на 
кръвта.

Състав: диосмин, рутин, издънки химафила умбелата.

60 таблетки 

500651

ГЛЮКОЗАМИН И 
ХОНДРОИТИН 
Глюкозамин и хондроитин предотвра-
тяват разрушаването на ставите, оси-
гуряват издръжливост и гъвкавост на 
хрущялната тъкан.

Състав: глюкозамин сулфат, хондроитинсулфат.

60 капсули 

500625

БЕТАИН И В-ВИТАМИНИ 
Витаминен комплекс за поддържане на 
сърдечно-съдовата система и защита 
от възрастови изменения. Ефективното 
съчетание на бетаина, фолиевата ки-
селина, витамините В6 и В12 допринася 
за нормалния обмен на хомоцистеина, 
което предотвратява развитието на ми-
кроувреждания на сърдечните мускули, 
съдове и капиляри.

Състав: витаминно-органичен комплекс cardioAGE™ 
(бетаин хидрохлорид, фолиева киселина, пиридоксин 
хидрохлорид, цианокобаламин).

30 капсули 

Активен състав: калциев карбонат, витаминен пре-
микс Н33802/1 (витамини А, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, фолиева киселина, пантотенова кисели-
на, биотин), витамин Е, витамин С, витамин D3, витамин 
А, витамин В6, витамин В12, фолиева киселина.

60 капсули 

Активен състав: витаминен премикс Н33802/1 
(витамини А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, 
фолиева киселина, пантотенова киселина, биотин); 
таурин; коензим Q10; витамин Е; витамин D3; фолиева 
киселина. Опаковка: 30 капсули 
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FATTY  
ACIDS

ЦЕННИ ЛИПИДНИ 
КОМПЛЕКСИ ЗА  
НАЙ- ВАЖНОТО!

КОМФОРТ
Специалната технология за произ-
водство на капсули позволява да се 
запазят полезните свойства на актив-
ните компоненти през целия срок на 
годност, а технологията  
less fishy smell намалява миризмата на 
риба в продуктите с омега-3 мастни 
киселини.

ЕФЕКТИВНОСТ
Оптималните дневни дози помагат да 
се поддържа добро самочувствие във 
всяка възраст и обогатяват храненето 
с полезни и незаменими мастни кисе-
лини.

КАЧЕСТВО
Ние използваме само фармацевтични 
суровини, съответстващи на световни-
те стандарти за качество ISO, НАССР и 
GMP.

500062 

СИБИРСКИ ЛЕН И ОМЕГА-3
ИЗТОЧНИК НА 
ЕЙКОЗАПЕНТАЕНОВА (ЕПК) И 
ДОКОЗАХЕКСАЕНОВА (ДХК) 
КИСЕЛИНА (ОМЕГА-3)

Главна задача на компонентите на този 
продукт от липидния комплекс е да 
запълни недостига на полиненаситени 
мастни киселини в организма. Този 
продукт е ефективна комбинация от 
омега-3 мастни киселини с животински 
(от северни морски риби) и растителен 
произход (ленено масло). В семената 
на сибирския лен се съдържат расти-
телни омега-3 полиненаситени мастни 
киселини, най-ефективните от които 
са ейкозапентаеновата (ЕПК) и доко-
захексаеновата (ДХК) мастни киселини, 
притежаващи доказан кардиозащитен 
ефект.

Състав: 75-процентов концентрат от етилови естери 
на полиненаситени мастни киселини омега-3, ленено 
масло, витамин Е.

30 капсули
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500688

ЛУТЕИН И ЗЕАКСАНТИН 
ПРИРОДНА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ ОТ СВЕТЛИННИТЕ ЛЪЧИ И ВЪЗРАСТОВИТЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Липидният комплекс съдържа във висока концентрация натурални природни пиг-
менти-светофилтри, които блокират опасните лъчения, защитавайки зрителните 
клетки от светлинно увреждане. Това позволява да се поддържа запас от светофил-
три в необходимото количество за профилактика на възрастовата дегенерация на 
клетките на ретината. По този начин продуктът намалява натоварването на зрението 
от въздействието на компютъра и позволява да се съхрани остротата на зрението 
възможно по-дълго.

Състав: облепихово масло, натурален лутеин FloraGlo®, натурален заексантин OptiSharp®, DL-алфа-токоферол ацетат (вита-
мин Е).

500659

БОРАГО И АМАРАНТ 
ИЗТОЧНИК НА ГАМА-ЛИНОЛЕНОВА КИСЕЛИНА (ОМЕГА-6)
Липиден концентрат „Бо раго и амарант” е източник на гама-линоленова киселина 
(ГЛК), която организмът не е в състояние да синтезира самостоятелно и която трябва 
да постъпва допълнително с храната. ГЛК е предшественик на подобното на хормон 
вещество простагландин Е1, притежаващо противовъзпалително и антиалергично 
дей ствие. Комплексът е обогатен допълнително с витамини D и Е.

Състав: масло от пореч (бораго), масло от амарант, DL-алфа-токоферол ацетат (витамин Е), витамин D3..

500660

НАТУРАЛЕН БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА 
КОНЦЕНТРАТ ОТ ОБЛЕПИХОВО МАСЛО С БЕТА-КАРОТИН И ВИТАМИН Е
Продуктът съдържа масло от облепиха, което е лидер сред природните масла по 
съдържание на бета-каротин, и допълнително е обогатен с природен витамин Е. 
Бета-каротинът е природен антиоксидант и изпълнява светозащитна функция, като 
е безопасен и лесно усвояем източник на витамин А. Използването на облепиховия 
бета-каротин заедно с природния витамин Е е най-ефективната профилактика от 
възпалителни процеси на стомаха и червата, за защита на кожата и съхраняване на 
нейната младост и еластичност.

Състав: облепихово масло, смес от токофероли (натурален витамин Е), натурален бета-каротин CaroCare®.

30 капсули

30 капсули

30 капсули
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500355

СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА  
НА МОЗЪЧНИТЕ КЛЕТКИ
Невропротекторният комплекс спо-
собства за поддържането на функци-
ите на паметта и добрата умствена ра-
ботоспособност. Той е разделен на две 
формули: утринна и вечерна. В състава 
влизат най-ефективните компоненти, 
подобряващи мозъчното кръвообраще-
ние, подхранващи клетките на мозъка, 
предотвратяващи възникването на съ-
дови тромби, подобряващи умствената 
активност и паметта. Екстрак тите от 
байкалски шлемник и жълт кантарион 
оказват меко успокояващо и антиде-
пресивно действие.

500130

СИНХРОВИТАЛ IV
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА  
НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
Натурален продукт за комплексно под-
държане на здравето на черния дроб, 
също е разделен на утринна и вечерна 
формула. Белият трън и жълтият канта-
рион активизират обмяната на вещества-
та в клетките на черния дроб, подпомагат 
регенерирането им, повишават защитата 
от вируса на хепатит В и С. Артишокът 
стимулира образуването на жлъчка и 
подпомага очистването на черния дроб и 
жлъчния мехур. Байкалският шлемник и 
жълтият кантарион имат мек жлъчегонен 
ефект, общоукрепващо и тонизиращо 
действие върху организма. Тауринът по-
добрява отделянето на жлъчта и прите-
жава антиоксидантни свойства.

 • Линията продукти „Синхровитал” е ново преражда-
не на популярната и обичана серия „Жива клетка”. 
Схемата за прием на всеки продукт от линията е 
създадена с отчитане на природните биоритми и 
особеностите на функциониране на различните 
системи в нашия организъм. Всички продукти от 
„Синхровитал” действат целенасочено благодарение 
на новата формула, съдържаща растителни ком-
плекси и жизнено необходими вещества за органи-
зма. Сега в продуктите съдържанието на активни 
вещества е доведено до оптимално количество, 
което се приближава до 100% от дневната норма на 
потребление. Рецептурата на продуктите е създаде-
на чрез използването на прогресивни технологии, 
включително и най-нови технологични решения на 
водещи европейски производители, ефективността 
от които е потвърдена чрез специални изследвания. 
Средствата за хронобиологична корекция са нова 
редакция на линията „Жива клетка” и са защитени с 
патент РФ RU № 2317822.

Синхровитал
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА  
НА КЛЕТКИТЕ

Състав на сутрешния комплекс: екстракт от гинко 
билоба, екстракт от жен-шен, екстракт от готу кола, 
аскорбилпалмитат.
Състав на вечерния комплекс: екстракт от салвия, 
екстракт от жълт кантарион, аскорбилпалмитат, 
екстракт от шлемник байкалски.

60 капсули

Състав на комплекс 1: таурин, екстракт от бял трън, 
екстракт от листа на артишок.
Състав на комплекс 2: таурин, екстракт от жълт канта-
рион, екстракт от байкалски шлемник. 

60 капсули

Състав на сутрешния  комплекс:  бета-глюкани от 
овес OatWell28, липоева киселина
Състав на вечерния комплекс: екстаркт от листа с 
цветове от глог, Lalmin SE 2000 (инактивирани дрожди 
Saccharomyces cerevisae, съдържащи селен под формата 
на селенометионин), ликопин.

100 капсули

500073

СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА 
ИМУННАТА СИСТЕМА
„Синхровитал V” е източник на гин-
зенозиди и апигенин, разделен е на 
утринна и вечерна формула. Съдържа 
полизахариди, най-значим от които 
е арабиногалактан. Това е отличен 
стимулатор на имунната система, той 
увеличава защитната функцията на 
клетките на имунната система почти 
два пъти по-ефективно от ехинацеята. 
Също така е източник на разтворими 
диетични влакна, арабиногалактанът 
подобрява храненето, абсорбцията и 
поддържането на здравното състояние 
на стомашно-чревния тракт.

500065

СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА 
СТАВИТЕ
„Синхровитал VI” е обновен комплекс 
за нормализиране и защита на състоя-
нието на ставните тъкани, разделен, 
в съответствие с биологичните ритми 
на нашия организъм, на две формули: 
утринна и вечерна. Активни компонен-
ти на продукта са глюкозамин сулфат 
и хондрои тин, витамин С, екстракт от 
кора на бяла ива и дяволски нокът, 
които, действайки комплексно, подпо-
магат възстановяването на хрущялната 
тъкан на ставите.

500050

СИНХРОВИТАЛ VII
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА 
ЗРЕНИЕТО
100% денонощна норма от лутеин 
(FloraGlo) и зеаксантин (OptiSharp) оси-
гуряват антиоксидантната защита на 
органите на зрението. Бета-каротинът 
(CaroGlo) способства за съхраняването 
на зрението и нормалната работа на 
ретината. Антоцианите подобряват 
кръвообращението в зрителните орга-
ни и защитават зрителните клетки от 
стареене и UV-излъчвания. Витамин С 
блокира разрушителните реакции в ре-
тината и лещата на окото, предизвиква-
ни от светлината. Той също е разделен 
на две формули: утринна и вечерна.

• НАСОЧЕНО ДЕЙСТВИЕ • ПОДДРЪЖКА НА НОРМАЛНИТЕ БИОРИТМИ 
• ДНЕВНИ НОРМИ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

• ПРОГРЕСИВНИ ТЕХНОЛОГИИ • ПАТЕНТОВАН ПРОДУКТ

Състав на сутрешния комплекс: екстракт от хибис-
кус, екстракт от карелска черна боровинка, екстракт 
от алтайска арония.
Състав на вечерния комплекс: екстракт от аце-
рола, екстракт от шипки, натурален лутеин FloraGlo, 
натурален бета-каротин CaroCare, липиден витамин С, 
натурален зеаксантин OptiSharp.

60 капсули

Състав на сутрешния  комплекс: глюкозамин 
сулфат, екстракт от кората на бяла ива (производни на 
салициловата киселина), хондроитин.
Състав на вечерния комплекс: глюкозамин сулфат, 
екстракт от корените на харпагофитум (харпагозиди), 
хондроитин, екстракт от шипки.

60 капсули

Състав на утринния комплекс: арабиногалактан 
от лиственица ResistAid™, екстракт от корен женшен, 
екстракт от листа на живовляк.
Състав на вечерния комплекс: арабиногалактан 
от лиственица ResistAid™, екстракт от листа градински 
чай, екстракт от цвят лайка, екстракт от мащерка.

60 капсули
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СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА 
СЪРЦЕТО
Препоръчва се на възрастните като 
източник на бета-глюкани, липоева 
киселина, селен и ликопин, допълните-
лен източник на витексин. Продуктът е 
разработен с отчитане на биоритмите 
на сърдечно-съдовата система, която 
повече от всички други органи зависи 
от правилните биоритми. Продуктът 
е разделен на две формули: утринна 
и вечерна, и обединява в състава си 
няколко нови биологично активни ком-
понента за намаляване на нивото на 
холестерола, артериалното налягане 
и вероятността от тромбоза, за подо-
бряване функционалното състояние на 
миокарда.
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Вкусно!

Полезно!

Здравословно!

Трудно е да се направи вкусно хап-
ване без изкуствени усилватели на 
вкуса, но ние успяхме. Тайната — 
натурални компоненти.

Внимателно подбрани съставки 
(включително калций, антоциани 
и витамини) без подсладители.

За тези, които се грижат 
за своята фигура и водят 
здравословен начин на живот!

500541

YOO GO! SHAKE IT!
ХРАНИТЕЛЕН КОКТЕЙЛ КАКАО - ДЖИНДЖИФИЛ
Натурален заместител на храненето, осигуряващ на ор-
ганизма жизнено важни микронутриенти.
Продуктът съдържа:
• 15,7 г белтъчини допринасят за поддържането и увеличава-
нето на мускулната маса, съхраняване на нормалната костна 
тъкан.
• 2,5 мкг (100% RHP*) витамин B₁₂ допринасят за намаляване на 
умората, за нормалната работа на нервната система и имунната
функция.
• 24 мг (30% RHP*) витамин С допринасят за нормалното образу-
ване на колагена за правилната функция на костите,
поддържат имунитета по време и след физически натоварва-
ния.
* RHP – хранителна стойност. ** В една порция.

Състав: млечен белтък (концентрат от млечен белтък) (71%), обвивки от семена 
на живовляк (10%), обезмаслено какао на прах (10%), прах от корени джин-
джифил (3%), L-карнитин тартрат (2%), овесови бета-глюкани (1%), екстракт от 
момордика (горчив пъпеш) (1%), рибено масло (1%), екстракт от ацерола (0,5%), 
стевиолгликозиди от листа на стевия, цианокобаламин, L-аскорбинова киселина.

175 г (7х25 г)

500564

YOO GO! SHAKE IT!
ХРАНИТЕЛЕН КОКТЕЙЛ КОКОСОВИ БИСКВИТКИ
Продуктът съдържа:
Казеинов белтък PROMILK KAPPA OPTIMUM, отличаващ 
се с пълноценно бавно усвояване.
Хранителни влакна от биоактивен овес SweOAT®, оси-
гуряващ чувство за ситост и нормализиращи чревната 
микрофлора.
L-карнитин и екстракт от момордика (горчива диня) - ак-
тивизират обмяната на веществата и ускоряват мастната 
обмяна.
Комплекси омега-3 и омега-6 киселини Life’s GLA® и 
MEG-3® - осигуряват на организма незаменими мастни 
киселини.
Натурален витамин С в състава на екстракта от ацерола - 
подпомага укрепването на имунитета.
Само една порция от коктейла съдържа: 80–86 ккал
15–17 г белтъци
2–3,5 г въглехидрати 

Състав: концентрат от млечен белтък (83%), обвивки от семена на живовлек (5%),
кокосови стружки (3%), L-карнитин тартрат (2%), кокосов аромат, аромат на 
бисквитки, овесови бета-глюкани (1%), екстракт от горчив пъпеш (момордика) 
(1%), рибено масло (1%), екстракт от ацерола (0,5%), стевиолгликозиди от листа на 
стевия, цианокобаламин, L-аскорбинова киселина.

175 г (7х25 г)  
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WEIGHT CONTROL |  
КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО
МАЛИНА-НАР 
ЯБЪЛКА-ЛИМОН
Вкусна засищаща напитка с 
фибри за тези, които търсят пра-
вилните въглехидрати и контро-
лират храненето си.

Състав: комплекс от активирани фибри Active 
Fiber (ябълков пектин, хранителни влакна 
цитрусови, гуарова гума, обвивки от семена 
на живовляк). 
МАЛИНА-НАР: плодово-ягодов прах «Нар» 
(сок от нар, малтодекстрин), плодов прах 
«Малина» (глюкозен сироп, малина, сок от 
цвекло концентриран), ябълкова киселина 
(регулатор на киселинността), ароматизатори 
хранителни натурални.
ЯБЪЛКА-ЛИМОН: концентрат хранителен сух 
натурален ябълков (ябълков сок концентри-
ран, малтодекстрин), изомалтоолигозахарид 
(подсладител), ябълкова киселина (регулатор 
на киселинността), лимонов сок сух, арома-
тизатор хранителен натурален «Ябълка», 
стевиол гликозиди от листа на стевия 
Sigma-D™ (подсладител).

14 порции по 5 г 

500590

ТУРБО-ЧАЙ
ОЧИСТВАЩ

Очистващ фиточай за извеждане на 
токсините и излишната течност от ор-
ганизма.
Билковият турбо-чай ускорява процеса 
на отслабване и дарява лекота.
Сената оказва слабително действие.
Джинджифилът изгаря мазнините, а 
курилския чай помага за поддържане 
на функционалното състояние на чер-
вата и черния дроб.

Активен състав: листа от сена, кора от зърнастец, 
курилски чай (храстовиден очиболец), джинджифил, 
парченца от ябълка, цвят от лайка.

Опаковка: 30 филтър-пакетчета

500 512 

НАПИТКА PURE HEART (ЧИСТО СЪРЦЕ)
НАТУРАЛНА НАПИТКА С БИОАКТИВНИ БЕТА-ГЛЮКАНИ 
ОТ ОВЕС SWEOAT®: ВКУСЕН ИЗТОЧНИК НА ХРАНИТЕЛНИ 
ФИБРИ ЗА ЗДРАВО СЪРЦЕ И ЧИСТИ КРЪВОНОСНИ 
СЪДОВЕ!

Само 3 грама SweOat® на ден:
Регулират нивото на глюкоза в кръвта;
Подобряват работата на храносмилателния тракт;
Насищат организма с хранителни влакна, предизвиквайки 
чувство на ситост.
Намаляват нивото на холестерола;
Действието е потвърдено от експертните организации FDA 
(Управление по контрол на качеството на хранителните про-
дукти и лекарствените препарати) в САЩ и EFSA (Европейско 
агентство по безопасност на хранителните продукти) в ЕС.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 
НАПИТКАТА PURE HEART ОТ ПРОФ. Д.М.Н. ЮРИЙ 
ПЕТРОВИЧ ГИЧЕВ:
Освен това, че напитката може да се приема отделно, тя 
добре се съчетава с редица други наши хранителни добавки, 
усилвайки тяхното здравословно действие.
Първо, Pure Heart може да се съчетае с нашия ПИК, добавяйки 
го в приготвената напитка, като по този начин се комбинират 
полезните ефекти и на двата продукти.
Второ, Pure Heart е логично да бъде включен в комплексната 
програма за подобряване на функционалното състояние на 
сърдечно-съдовата система, в частност да се приемат капсу-
лите на „Синхровитал III“ с тази напитка.

Състав: Бета-глюкани от овес SweOat®, изомалтоолигозахарид (подсладител), сух прах 
от ягоди, ябълкова киселина (регулатор на киселинноста), гуарова камед (сгъстител), на-
турален хранителен ароматизатор „Ягода“, стевиолгликозиди от листа на стевия Sigma-D™ 
(подсладител).

14 сашета по 5 г
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500515

YOO GО
ЖЕЛИРАНИ БОНБОНИ МАЛИНА И ШИПКА
Натурален десерт с малинов сок и екстракт от шипки — правилният източник на 
натурален витамин С за всеки ден!

Състав: фруктоза, вода, желатин хранителен говежди, сгъстен нишестен сок, концентриран сок от малини, лимонена ки-
селина (регулатор на киселинността), екстракт от плодове шипка, натурален ароматизатор «Малина», глазура Емулсифайн 
1000 (шеллак, растително масло), глазура Capol® (карнаубски восък, растително масло), хранителни добавки: натриев бен-
зоат, калиев сорбат, антоциан (естествен оцветител).

90 г 

500426

YOO GО
ЖЕЛИРАНИ БОНБОНИ  
С КАЛЦИЙ 
Натурален десерт, обогатен с калций и витамин D3
Yoo GO с калций е най-добрият приятел на здравите кости, зъби, нокти и коси. Четири жели-
рани бонбона са 37% от необходимия дневен прием на калций за възрастни. 
Витамин D3 спомага за по-доброто усвояване на калция, помага за оптимизиране на мета-
болизма.
Как ги направихме невероятно вкусни? Отказахме се от изкуствени ароматизатори, оцве-
тители и подсладители, добавихме фрук тоза, екстракт от ванилия и истински ябълков сок.  
Yoo GO с калций е създаден за тези, които растат, и за тези, които вече са пораснали.
90 г 

500427

YOO GО
ЖЕЛИРАНИ БОНБОНИ С БОРОВИНКИ 
Натурален десерт с боровинки
Yoo GO с боровинки е най-добрият приятел на здравите очи и острото зрение! Всички по-
лезни свойства и вкус на боровинките са събрани в един десерт Yoo GO! Четири парченца 
ще ви дадат 18% от дневната норма за възрастни на антоциа ни - естествени антиоксидан-
ти за поддържане на органа на зрението!
Естествен сок в основата - без изкуствени аромати, оцветители и подобрители на вкуса. 
Освен това няма захар - заменяме я с фруктоза, за да направим десерта още по-полезен и 
по-безопасен!
Екстрактът от боровинки служи като отличен източник на антоциани - естествени антиок-
сидантни вещества, които поддържат зрението ви.
Когато сте се втренчили в смартфона, монитора или книгата, не забравяйте за Yoo GO с 
боровинки!
90 г 
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BAIKAL TEA
COLLECTION:
•  Грижливо подбрани 

фитокупажи за максимално 
изразен аромат и вкус.

•  Билки от екологично чисти 
райони.

•  Професионално и 
внимателно събиране на 
плодове и билки.

•  100% натурален състав на 
продукта — от растителните 
суровини до детайлите на 
опаковката.

•  Многогодишна любов и 
признание към колекциите - 
успешни продажби в повече 
от 60 страни в продължение 
на 12 години.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА АРОМАТИТЕ 
НА ТРАДИЦИОННИТЕ  
БИЛКОВИ КОМБИНАЦИИ.

BAIKAL TEA COLLECTION —  
ТОВА Е СИЛАТА И ЧИСТОТАТА 
НА СИБИРСКАТА ПРИРОДА  
ВЪВ ВСЯКА ГЛЪТКА!
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500584/500757

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 4
ЛЕКО ДИШАНЕ
Рецептата на тази здравословна растителна 
напитка е разработена от д-р Тамара Гичева 
– младши, под ръководството на Юрий Гичев 
– младши.
Чаят носи облекчение при простудни забо-
лявания, намалява проявите на възпалител-
ните процеси в дихателните пътища и брон-
хите, ускорява процеса на оздравяване.
Фиточаят е изключително ароматен, с прия-
тен привкус на мед и улеснява заспиването, 
ако се приема преди сън.
Здравословни ефекти:
 • липовият цвят притежава свойството да 

понижава температурата и усилва потене-
то, облекчава сухата кашлица;

 • риганът е природен антибиотик, притежа-
ва отхрачващ ефект;

 • лайката и ментата имат противовъзпали-
телно и антимикробно действие, подпома-
гат отпускането на гладката мускулатура 
на бронхите и по този начин облекчават 
дишането;

 • парченцата ябълка подобряват вкуса на 
билковият чай и го правят приятен за пие не.

500583 

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 3
ПРИРОДЕН АНТИСТРЕС
В състава на фиточая влиза комплекс от 
растения, заимствани от древните тибетски 
и бурятски традиции. Билките, влизащи в 
състава на фиточая, действат на каскаден 
принцип, оказвайки последователно вли-
яние върху всички фази на съня (фазата 
на заспиване, бързия сън и повърхностния 
сън). Съчетанието от риган, листа маточи-
на, мента и валериана подпомага мекото 
седативно действие, освен това влияе бла-
готворно на нервната и сърдечно-съдовата 
система на организма..

Състав: корен от валериана, маточина, риган, лайка, жълт 
кантарион, листа от мента, трева от маточина.

500581 

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 1 
ПРОЧИСТВАНЕ И ДРЕНАЖ
Сената е известна със своя нежен прочист-
ващ ефект.
Курилският чай има благоприятен ефект 
върху чревната микрофлора.
Листата от касис и детелина помагат за нор-
мализиране на водно-солевия баланс.
Коренът от репей има лек жлъчегонен 
ефект..

Състав: листа на сена, кора от зърнастец, листа от коприва, 
корен от репей, листа от касис, цветя от лайка, курилски чай, 
детелина. 

30 филтър-пакетчета по 1,5 г

500582 

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 2 
ЖЕНСКА ХАРМОНИЯ
Градинският чай има противовъзпалителен и 
антипиретичен ефект, облекчава нервността 
и успокоява.
Маточината спомага за възстановяването 
на душевното равновесие, подобрява хра-
носмилането и засилва защитните сили на 
организма.
Ментата помага за облекчаване на стреса, 
освежава, повишава издръжливостта и 
помага да се справите с продължителната 
умора.
Детелината повишава защитните функции 
на тялото, подобрява състоянието на кожата 
и е допълнителен източник на витамини.
Жълтият кантарион има успокояващ и лек 
транквилизиращ ефект.

Състав: люцерна, маточина, листа от мента, листа от градински 
чай, жълт кантарион, риган, детелина. 

30 филтър-пакетчета по 1,5 г

Състав: стрък риган, листа и цветове от липа, цвят лайка, стрък 
мента и парченца ябълка.

30 филтър-пакетчета по 1,5 г
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500586 

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 6 
ЗАЩИТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
Жълтият кантарион нормализира храносмилателната сис-
тема, помага за елиминирането на токсините, подобрява 
метаболитните процеси. Ментата помага за премахване на 
токсините, подобрява храносмилането, облекчава общия 
стрес. Лайката помага за неутрализиране на токсините и 
хармонизиране на работата на червата, подобрява храно-
смилането. Царевичните близалца допринасят за правил-
ното функциониране на черния дроб и жлъчния мехур.

Състав: царевични близалца, жълт кантарион, листа от мента, лайка, шипка, 
пача трева. 

30 филтър-пакетчета по 1,5 г

500588

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 8 
СЪРДЕЧЕН КОМФОРТ
Комбинацията от листа от касис и плодове на глог помага 
за нормализиране на съдовия тонус и справяне със стреса. 
Билката зизифора е богат източник на антиоксиданти и 
вещества, които имат благоприятен ефект върху работата 
на сърцето, намалява кръвното налягане, успокоява, пома-
га за подобряване на съня, облекчава умората и нервната 
възбуда. Пачата трева помага за понижаване на кръвното 
налягане, за укрепване на имунната система и има про-
тивовъзпалителни ефекти. Маточината има успокояващ 
ефект, помага за нормализиране на сърдечната честота, 
понижаване на кръвното налягане и подобрява съня. 
Листата от касис съдържат магнезий и калий, които са 
от съществено значение за здравата сърдечна дейност и 
повишават устойчивостта на организма към стрес. Плодо-
вете от глог имат благоприятен ефект върху състоянието 
на сърдечно-съдовата система, съдържат мощни антиок-
сиданти и спомагат за поддържането на нормален ритъм 
на сърцето.

Състав: плодове на глог, зизифора,  пача трева, маточина, листа от касис.

500585 

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 5 
КОМФОРТНО ХРАНОСМИЛАНЕ
Лайката помага да се неутрализират токсините, намалява 
възпалението и помага за намаляване на излишната сто-
машна киселинност. Курилският чай допринася за форми-
рането на силен имунитет, хармонизира храносмилането, 
настройва храносмилателната система да работи правил-
но. Живовлякът има противовъзпалителни свойства, под-
държа нормалното състояние на чревната микрофлора. 
Дълголистната урока е ефективно холеретично средство, 
което има благоприятен ефект върху черния дроб и сто-
машно-чревния тракт.

Състав: цвят лайка, плод шипка, листа живовляк, курилски чай, дълголистна 
урока.
30 филтър-пакетчета по 1,5 г

30 филтър-пакетчета по 1,5 г

500589 

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 9 
ДИАБЕТИЧЕН ФИТОЧАЙ
Влизащите в състава на фиточая билки от При-
байкалието и остров Олхон оказват комплексно 
захаропонижаващо действие. Бобовите шушулки, 
листата от салвия и гъбата чага способстват за по-
нижаването на нивото на захарта в кръвта. Коре-
нът от елеутерокок и  люцерната активизират въ-
глехидратния обмен. Листата от черна боровинка 
способстват за възстановяването на активността 
на инсулина. Коренът от репей обезпечава про-
чистването на организма от вредните продукти на 
въглехидратния  обмен.

Състав:  бобови шушулки; стръкове люцерна; листа от черна боро-
винка и салвия;  брезова гъба чага; корен от елеутерокок (сибирски 
жен-шен). 

30 филтър-пакетчета по 1,5 г

Състав: листа черен касис , червена боровинка, плод шипка, стръкове 
обикновено орехче, очиболец, хвощ, блатен петолистник 

30 филтър-пакетчета по 1,5 г
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30 филтър-пакетчета по 1,5 г

500587 

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 7 
ЛЕКОТА НА ДВИЖЕНИЯТА
Очистващият растителен комплекс на фиточая 
(листата от червена боровинка, черен касис, стръ-
ковете от обикновено орехче и хвощ) способства 
нормализацията на водния и минерален обмен 
в ставите, възпрепятства отлагането на соли. На-
туралният противовъзпалителен комплекс (очи-
болец и корен от сладник) премахва оточността и 
възпаленията в ставите. Източниците на витамин 
С и биофлавоноиди (листа от червена боровинка 
и плодовете от шипка) осигуряват здравина и из-
носоустойчивост на ставите, а също и подпомагат 
синтеза на колагенови влакна, образуващи ске-
лето на ставния хрущял. Натуралните източници 
на минерални вещества (шипка и хвощ) поддър-
жат здравината на костната тъкан.



48 49

МИКРО- 
НУТРИЕНТИ  
ЗА ВСЕКИ ДЕН

ЖЕЛЯЗОТО поддържа нормалната работа 
на щитовидната жлеза, подобрява транс-
портирането на кислорода към тъканите в 
организма.
ЦИНКЪТ подобрява енергийния обмен в 
тялото на спортиста, влияе върху процеса 
на обновяване на клетките и помага да се 
повиши издръжливостта на организма.
* От препоръчваната дневна норма.

500484

ОМЕГА-3 УЛТРА
Максимум омега-3 мастни киселини за 
мощно поддържане на организма по 
време на интензивни физически нато-
варвания.
 • 2144 мг омега-3 (107%*)
 • ДХК — 520 мг (74%*)
 • ЕПК — 1316 мг (219%*)
 • Витамин E — 14,6 мг (97%*)

* От препоръчваната дневна норма.

Състав: ултраконцентрат от омега-3 полиненаситени 
мастни киселини от дълбоководни морски риби 
PronovaPure™.

120 капсули

500284

МЕГАВИТАМИНИ
МОЩЕН, МАКСИМАЛНО ПЪЛЕН ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС
Създаден специално за поддържане на органи-
зма при високи физически натоварвания: 13 ви-
тамина и 8 минерала повишават издръжливост-
та, тонизират и зареждат с енергия.

Състав*: калциев карбонат, магнезиев цитрат, витаминен премикс 
Н33802/1 by DSM NUTRITIONAL (витамини A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, фолиева киселина, пантотенова киселина, биотин), 
минерален премикс Customix Minerals by DSM NUTRITIONAL (цинк, мед, 
йод, желязо, манган, селен), витамин Е, фолиева киселина, витамин 
D3.
* Посочен е активният състав без спомогателните компоненти.

120 таблетки

ПОВИШАВАТ 
ИЗДРЪЖЛИВОСТТА НА 
ОРГАНИЗМА, ИМАТ МОЩНО 
ТОНИЗИРАЩО ДЕЙСТВИЕ 
И ПОМАГАТ ЗА БЪРЗОТО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДАЖЕ 
СЛЕД НАЙ-ИНТЕНЗИВНАТА 
ТРЕНИРОВКА. 
Витамини и минерали са 
необходими на всички спор-
тисти в еднаква степен, но за 
някои дисциплини критично 
важни са желязото и цинка. 
Например, атлетите от ци-
кличните видове спорт (три-
атлон, велотрек) изпитват 
повишена потребност от тези 
микроелементи, тъй като са 
подложени на продължи-
телни интензивни аеробни 
натоварвания. 

«МЕГАВИТАМИНИ» СЪДЪРЖАТ  
13 ВИТАМИНА И 8 МИНЕРАЛА 
в оптимални дозировки, прес-
метнати за спортисти-профе-
сионалисти и любители. Освен 
това, комплексът съдържа мак-
симални дози желязо и цинк — 
критично важни за спортистите 
елементи.

ЖЕЛЯЗО — 19,4 МГ (107,9%*)
ЦИНК — 12 МГ (100%*)
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ХРОМЛИПАЗА – 
СЪВРЕМЕННАТА ФОРМУЛА  
ЗА СТРОЙНОСТ!

500874

ХРОМЛИПАЗА
ПО-ДОБРЕ, ОТКОЛКОТО САМО 
ХРОМ
В една капсула:
 • 0,24 мг лесноусвояемо орга-

нично съединение (хелатно) на 
хрома във вид на пиколинат;

 • екстракт от момордика, пома-
гащ за намаляване на нивото 
на захар в кръвта;

 • екстракти от елеутерокок 
и зелен чай с тонизиращо 
действие, които повишават 
съпротивителните сили на ор-
ганизма и намаляват умората.

Състав: екстракт от момордика, екстракт от 
елеутерокок, екстракт от зелен чай, пиколинат 
на хрома.

60 капсули 

САМО С ДИЕТА НЯМА ДА ПОСТИГНЕШ 
РЕЗУЛТАТ! 
По време на намаляване на телесното 
тегло е важно да се ограничава кало-
ричността на храната, но без да се на-
малява същевременно количеството на 
жизнено важни микроелементи. Един 
от тях е хромът — минерал, отговарящ 
за въглехидратната обмяна в нашия 
организъм.

ЗАЩО Е ВАЖЕН ХРОМЪТ?
Той регулира нивото на глюкозата в 
кръвта и помага да се запази нормал-
ната чувствителност на клетките към 
инсулина, предпазвайки от развитие на 
затлъстяване и диабет. 

КОЯ ФОРМА НА ХРОМА Е НАЙ-
ОПТИМАЛНА?
Най-ефективната форма на този мине-
рал, притежаваща максимална биодос-
тъпност — пиколинат на хрома. Той по-
добре се усвоява от организма и няма 
странични ефекти.

КЪДЕ СЕ СЪДЪРЖА ХРОМ?

Важно е да помним, че в съвременните 
продукти количеството на минералите 
е твърде малко поради термичната об-
работка на храната. Затова е важно да 
приемаме хром в състава на хранител-
ните добавки.

• МОРСКА 
РИБА

• МЕСО

• КАРТОФИ
• ГЪБИ
• ЕЧЕМИК

500285

L-КАРНИТИН
УВЕЛИЧАВА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТТА
Подобрява мастната обмяна, 
повишава издръжливостта на ор-
ганизма при занимания с аеробни 
видове спорт (бягане, плуване), за-
щитава мускулите от разрушаване  
по време на физически упражне-
ния и помага да се оптимизират 
процесите на възстановяване. 
Продуктът съдържа L-карнитин от 
световно известната фирма Lonza 
в бързоусвояема форма, който 
започва да действа незабавно при 
попадане в организма.

Състав: L-карнитин тартрат, L-карнитин база 
Lonza Carnipure®.

120 капсули 
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500277

BCAA COMPLEX
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С 
АМИНОКИСЕЛИНИ
Тази подхранваща смес при интен-
зивни тренировки съдържа три вида 
незаменими аминокиселини, които 
организмът не е способен да синтезира 
самостоятелно.
Дневната доза левцин, изолевцин и 
валин в съотношение 2:1:1 съдържат 
почти 5 г аминокиселини.

500466 

MULTICOMPONENT  
HI-GRADE PROTEIN 
СМЕС ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА 
ПРОТЕИНОВА НАПИТКА С 
АМИНОКИСЕЛИНИ, КАКАО 
И ПОДСЛАДИТЕЛ
Мултикомпонентният протеин се със-
тои от висококачествени белтъчини 
с различно време за усвояване: про-
теинов хидролизат и аминокиселини 
(BCAA), суроватъчен протеин и казеин. 
В продукта са събрани едни от най-по-
пулярните сред любителите на спорта 
компоненти, които повишават енергий-
ния потенциал, затова протеинът от-
лично подхожда не само за професио-
налните спортисти, но и за любителите. 
Протеинът допринася за увеличаване 
на мускулната маса и съхраняването на 
костите в нормално състояние. 

 500366

WHEY SILVER ICE PRO
СМЕС ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА 
ПРОТЕИНОВА НАПИТКА С 
АМИНОКИСЕЛИНИ И ОБВИВКИ НА 
СЕМЕНА ОТ ЖИВОВЛЯК, С КАКАО 
И ПОДСЛАДИТЕЛ
В една порция се съдържат 24 г сурова-
тъчен протеин, 7,5 г от които – високо-
качествени BCAA. 
Протеинът допринася за увеличаване 
на мускулната маса и съхраняване на 
костите в нормално състояние.
Можете удобно да носите продукта със 
себе си: вземете компактното пакетче 
на тренировка или разходка, за да до-
пълните дневното хранене! 

АРОМАТИЗАТОРИ, 
СГЪСТИТЕЛИ, 
ПЪЛНИТЕЛИ, 
РАСТИТЕЛЕН БЕЛТЪК

SMART-ПРОТЕИН:  
УСИЛЕН СЪСТАВ ЗА ИСТИНСКИ 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

АРОМАТИЗАТОРИ, 
СГЪСТИТЕЛИ, 
КОНСЕРВАНТИ, 
ПЪЛНИТЕЛИ, 
РАСТИТЕЛЕН БЕЛТЪК

Състав: L-левцин, L-изолевцин, L-валин, микрокрис-
тална целулоза, емулгатор: лецитин (соя), покритие от 
поливинилов спирт,противослепващо вещество маг-
незиеви соли от хранителни мастни киселини, покритие 
от полиетиленгликол, противослепващо вещество талк.

120 таблетки / 123,6 г  

Състав: изолат от суроватъчен протеин (80,2%), кон-
центрат от млечен белтък (7%), високоочистено какао 
на прах (6%), обвивки от семена от живовляк (3%), L-ле-
вцин (1,7%), L-изолевцин (0,9%), L-валин (0,9%), подсла-
дител: стевиолгликозиди, соев лецитин (емулгатор).

450 г (15х30 г)  

Състав: концентрат от млечен белтък (80,3%), какао- 
прах (7,5%), хидролизат на суроватъчен протеин (4%), 
изолат на суроватъчен протеин (4%), L-левцин (2%), 
L-изолевцин (1%), L-валин (1%), подсладител: стевиол-
гликозиди, лецитин соев (емулгатор).

450 г (15х30 г)  
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Програмата “Чистота – Енергия – Хармония” е уникална система за 
възстановяване здравето на всички органи и системи на човека на 
нивото на клетките. От научна гледна точка това е напълно оправда-
но, защото всяка болест започва със заболяване на отделната клет-
ка и чак след това обхваща целия орган. Това означава, че като въз-
действаме върху състоянието на клетките, ние въздействаме върху 
най-ранните причини за болестта.
За да защитим или възстановим здравето на клетката, ние трябва 
да знаем какви фактори могат да застрашават нормалната жизнена 
дейност и здравето на тази клетка. Независимо от многообразието 
на заболяванията при човека, в основата на всички клетъчни нару-
шения лежат три главни причини:

● първо, върху клетката могат да въздействат външни фактори 
(токсични вещества, попаднали от околната среда, метаболити и 
вредни продукти от обмяната), които замърсяват междуклетъч-
ното пространство, т.е. външната среда на клетката;

● второ, това е изтощаването на адаптационните ресурси на клет-
ките, т.е. намаляване на тяхната спо соб ност да се приспособяват 
и да се противопоставят на раз лични физични и химични фак-
тори. Нормално всяка клетка има много големи запаси издръж-
ливост, които й позволяват успешно да съществува в условията 
на постоянно променяща се околна среда. При намаляване на 
адаптационните ресурси неизбежно настъпва увреждане на 
клетките и се развива някаква болест;

● трето, това е нарушаването на вътреклетъчните процеси в ре-
зултат на недостиг на регулаторни биологично активни веще-
ства, които получаваме от храната и съвременните хранителни 
добавки. Това са преди всичко витамини, витаминоподобни съ-
единения, микроелементи и други хранителни вещества, които 
по време на цялата ни еволюция са постъпвали в организма и са 
регулирали много вътреклетъчни процеси.

Това са трите фундаментални причини, които са в основата на пове-
чето болести. И всеки от нас може да разбере и да се научи своевре-
менно да въздейства върху тези най-ранни нарушения на здравето, 
а следователно и върху цялото многообразие от заболявания, които 
могат с времето „да пораснат” от няколко общи корена. Именно от 
разбирането на тези предразполагащи фактори започва пътят към 
профилактиката и истинското здраве, което се създава от три основ-
ни елемента – чистота на вътрешната среда, висока адаптационна и 
резерва енергия и хармонично функциониране на клетките на на-
шия организъм.

Именно по този път – чрез прочистване, възстановяване на адапта-
ционните ресурси и хармонизиране на клетъчните функции – хра-
нителните добавки на Siberian Wellness/Сибирско здраве водят към здраве-
то. Тези основни принципи на лечение и профилактика на повече-
то най-разпространени заболявания определят трите основни на-
правления, в които се разработват и създават нашите продукти за 
здравето.

51

ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА

ЧИСТОТА
ендоекологична корекция 

чрез хранителни добавки, които подпомагат про-
чистването на вътрешната среда на организма от 

шлаки, токсини и други вредни вещества

ЕНЕРГИЯ
адаптогенна корекция 

чрез хранителни добавки на основата на природни 
адаптогени от растителен и животински произход;

ХАРМОНИЯ
метаболитна корекция 

чрез хранителни добавки, попълващи недостига 
на основни биологично активни вещества и 

нормализиращи баланса на жизнено важните 
вътреклетъчни процеси.

● ЕНЕРГИЯ 
● ХАРМОНИЯ 

КОМ
ПЛЕКСН

И ПРОГРА
М

И

● ЧИСТОТА 
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ПОВИШАВАНЕ НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТТА, 
УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ СТРЕС  
И ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА 
ОРГАНИЗМА

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС ЗА 
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РИТМИ

АДАПТОВИТ
КОМПЛЕКС ОТ РАСТИТЕЛНИ АДАПТОГЕНИ
виж стр. 22

виж стр. 22

В нашия стремителен и конкурентен век повишаването на работоспо-
собността на организма и устойчивостта към стрес са главно условие 
за успеха във всички сфери на живота. Не случайно днес с голяма по-
пулярност се ползват т.нар. енерготоници – продукти със синтетичен 
или природен произход, които повишават умствената и физическата 
работоспособност.
Енерготониците могат да се разделят на две групи – бързодейства-
щи продукти с краткотраен ефект, и продукти с бавно разгръщащ 
се ефект, но много дълго действие. Първата група се представлява 
основно от синтетични вещества, втората – от вещества с природен 
произход. Макар че в действителност истински енерготоници са са-
мо последните, тъй като те действително увеличават количеството 
енергия в организма, а не само я преразпределят, както това правят 
синтетичните енерготоници. Нещо повече, продължителната упо-
треба на синтетични енергостимулатори може с времето да доведе 
до обратен ефект – до изтощаване на енергийните ресурси, тъй като 
те заместват естествените хормони, отговорни за образуването на 
енергия. При продължително приемане на такива продукти органи-
змът намалява отделянето на тези хормони и човек става зависим 
от постъпването им от външни „заместители”. Получава се обратен 
ефект – количеството собствена енергия в организма се намалява! И 
ако човек престане да ги приема, в организма му задълго се развива 
енергодефицит, който се изразява в болезнена уморяемост.
Натуралните енерготоници от групата на растителните адаптогени 
действат по съвсем друг начин.
Те повишават количеството на ферментите, отговорни за осигурява-
нето на енергия. За синтезирането на тези ферменти е необходимо 
определено време, но пък след това организмът получава възмож-
ност да синтезира 1,5-2 пъти повече енергия. И дори и след прекра-
тяване приема на адаптогените този ефект се съхранява още 1-2 ме-
сеца.
Един от пионерите в изучаването и използването на природни-
те енерготоници за хората, работещи в екстремни условия, първо-
начално в СССР, а по-късно в Русия, са специалистите от Научно-
иновационния център на Siberian Wellness/Сибирско здраве профе-
сор Ю. П. Гичев и професор О. Р.  Грек. В резултат на продължителни 
изпитания сред военни, хора, работещи при екстремни условия или 
на смени се роди първата рецепта за адаптогенния фиточай, със спе-
циално подбрани витаминни и антиоксидантни комплекси.

CoreNRG

УНИВЕРСАЛЕН ИМУНОБУСТЕР
виж стр. 20-21
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ОСНОВНИ ФАКТОРИ НА РИСКА
Повишеното артериално налягане е изключително раз-
пространено сред съвременното градско население. Този 
фактор е водеща причина за развитие на тежки сърдечно-съ-
дови усложнения  и преди всичко инсулт. А между дру гото, 
основните причини за повишено кръвно на лягане и исхемич-
на болест на сърцето са свързани с начина на живот и могат 
да бъдат лесно отстранени.
Излишна сол в хранителните продукти. Солта води до за-
държане на течност в организма  и пре дизвиква спазъм на 
кръ во носните съдове. Тези два фактора предизвикват по ви-
шение на артериалното налягане. Затова не трябва да се упо-
требява повече от 2-3 грама сол на ден (1/2 чаена лъжичка).
Пушене. Всяка изпушена цигара води до краткотраен спазъм 
на кръвоносните съдове и повишение на ар те ри ал ното наля-
гане.
Хиподинамия. При нетренирания човек кръвоносните съдо-
ве отговорят на всякакво физическо натоварване със спазъм. 
При правилни тренировки кръвоносните съдове, обратно, се 
разширяват и този ефект се запазва дълго време.
Наднормено тегло. При затлъстяване нашите мускули тряб ва 
да работят по-интензивно, за да се справят с из лишния товар. 
Ето защо е необходимо към тях да постъпва допълнително 
количест во кръв. Затова сърцето започва да работи по-интен-
зивно и из тласква кръвта под по-голямо, отколкото е нормал-
но, налягане. Това става и при здравите спортисти, обаче ако 
при спортистите натоварванията се сменят с продължителна 
почив ка, то при хората с наднормено тегло това натоварване 
действа по-продължително време.
Силни алкохолни напитки. Алкохолните напитки в дневна до-
за над 50 мл чист спирт дразнят сърцето,  повишават натовар-
ването на черния дроб, предизвикват спазъм на кръвоносни-
те съдове и като следствие повишават артериалното наляга-
не.
Стрес. Известно е, че всякакви конфликтни ситуации пре диз -
викват изливане на хормоните на стреса, които повишават ар-
териалното налягане. Но ако в природата това е оправдано, 
защото е необходимо за спасяване от опасност, то за нас при 
липсата на адекватен двигателен отговор това води до на-
растване на сърдечно-съдовия риск.

ПРОФИЛАКТИКА НА 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ 
НАРУШЕНИЯ

КОМ
ПЛЕКСН

И ПРОГРА
М

И

RELAX BOX
ЗАЩИТА ОТ СТРЕСА
виж стр.10

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 8
виж стр. 47

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

STRESS RE.LIVE
АНТИСТРЕС КОМПЛЕКС
виж стр. 5

NATURAL VITAMINS
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 6

NEUROVISION
ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 7

ОРГАНИЧЕН МАГНЕЗИЙ
МИНЕРАЛ НА СПОКОЙСТВИЕТО
виж стр. 27

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

C BALANCE
КАРДИОЛОГИЧЕН ФИТОСОРБЕНТ
виж стр. 32

НАПИТКА PURE HEART (ЧИСТО СЪРЦЕ)
НАПИТКА С АКТИВНИ ФИБРИ МАЛИНА-
НАР И ЯБЪЛКА-ЛИМОН
виж стр. 43

PULSE BOX
ТРИСТЕПЕННА ЗАЩИТА НА СЪРЦЕТО
виж стр. 12

БЕТАИН И В-ВИТАМИНИ
ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 37

СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СЪРЦЕТО
виж стр. 40

НАТУРАЛЕН ВИТАМИН Е
АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 36

СИБИРСКИ ЛЕН И ОМЕГА-3
ЛИПИДЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 38

ОМЕГА-3 УЛТРА
МАКСИМУМ ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ
виж стр. 48

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 3
виж стр. 46

ОРГАНИЧЕН МАГНЕЗИЙ
МИНЕРАЛ НА СПОКОЙСТВИЕТО
виж стр. 27
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Японските и английските лекари независимо едни от други 
са стигнали до извода, че в последно време съществено се е 
увеличил броят на хората на възраст 20-35 години, които се 
оплакват от неспособност да запомнят своите планове, за-
дължения, маршрути и дори просто да повторят прочетеното. 
Тази разсеяност медиците еднозначно свързват с разпростра-
нението на клетъчните телефони, електронните органайзери 
и компютрите. Прехвърляйки “задължението” да се запомня 
всичко на организационната техника, хората отвикват да тре-
нират своята памет. Нещо повече, тъй като паметта на елек-
тронните устройства практически е безгранична, много хора 
губят най-важната аналитична способност на човешката па-
мет, а именно умението да оценяват кои сведения действи-
телно са нужни и без кое могат да минат. Това също не укреп-
ва паметта.
Друг аспект, обясняващ понижаването на способността на чо-
века да запомня, е възрастта. Много учени смятат, че намаля-
ването на паметта, както и общото стареене на организма, за-
почва още от 20 години. Наистина, скоростта на намаляване 
на паметта с възрастта не се променя, тя е еднаква при млади 
и стари. Тези данни са получени от психолозите от института 
за социални изследвания към Мичиганския университет, из-
следвали повече от 350 човека на възраст от 20 до 90 години.
Работата е там, че след половото съзряване клетките на мо-
зъка започват да работят по-малко ефективно, в тях се син-
тезират по-малко биологично активни вещества, отколкото в 
юношеската възраст. При младите хора тези нарушения се за-
белязват слабо и се проявяват само с периодично забравяне 
на телефонни номера и имена. Обаче с възрастта те стават 
по-изразени и често повтарящи се.
Днес сериозен проблем е разпространението на нарушения 
на мозъчното кръвообращение, включително до развитието 
на инсулт. За профилактика и намаляване на риска от разви-
тие на тези състояния в Siberian Wellness/Сибирско здраве са 
разработени редица хранителни добавки.

ПОДОБРЯВАНЕ НА МОЗЪЧНАТА 
ДЕЙНОСТ И МОЗЪЧНОТО 
КРЪВООБРАЩЕНИЕ ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17
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И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ХРАНОСМИЛАНЕТО И 
ПРОФИЛАКТИКА  
НА СТОМАШНО-ЧРЕВНИ 
РАЗСТРОЙСТВА

В дебелите черва на човека се намират огромно количество 
бактерии – 10 пъти повече от общото количество на клетките 
в нашия организъм. Главната им функция е вторично храно-
смилане, тоест смилане на онези остатъци от храната, които 
не са били усвоени в стомаха и червата на човека. В знак на 
благодарност за “храната и дома” чревните бактерии ни снаб-
дяват с много незаменими вещества: витамини, аминокисе-
лини, органични киселини.
Тъй като нашите прадеди са се хранели предимно с расти-
телна храна, чревните бактерии също са свикнали към ве-
гетарианска диета. Главна храна за добрите към нас чревни 
бактерии (бифидо- и лактобактериите) са не смилаемите въ-
глехидрати на растенията (растителните влакна). Когато за-
почнем да наблягаме на месото, в червата ни започва нат-
рупване на несмлени остатъци от белтък, които провокират 
бурно нарастване на гнилостните бактерии. Те са наречени 
така, защото в процеса на разлагане на белтъчините отделят 
огромно количество токсични и зловонни вещества. А прия-
телската чревна флора, като не получава от нас обичайната 
храна, при това в условия на постоянно гниене, започва да за-
гива. За това спомагат и консервантите, добавяни в месните 
продукти и представляващи всъщност антибиотици. Именно 
това е дисбактериоза на червата.
Периодичното преминаване към вегетарианско хранене за-
бележимо променя състава на субстрата в дебелите черва. 
Вместо гниене на несмлените белтъци, преобладава фер-
ментацията на несмилаемите растителни влакна, която води 
до възстановяване на приятелската микрофлора на черва-
та. Подхранвайте от време на време с вегетарианска храна, 
богата на хранителни влакна, микрофлората на своите чер-
ва и те ще ви се отблагодарят стократно. Освен това Siberian 
Wellness/Сибирско здраве предлага редица оригинални про-
дукти, които помагат за отстраняване на проблемите.

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17
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DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

NEUROVISION
ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 7

IQ BOX
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ
виж стр. 12

СИБИРСКИ ЛЕН И ОМЕГА-3
ЛИПИДЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 38

ОМЕГА-3 УЛТРА
МАКСИМУМ ОМЕГА-3 МАСТНИ КИСЕЛИНИ
виж стр. 48

ОРГАНИЧЕН МАГНЕЗИЙ
МИНЕРАЛ НА СПОКОЙСТВИЕТО
виж стр. 27

ГИНКО БИЛОБА И 
БАЙКАЛСКИ ШЛЕМНИК
АКТИВИЗАЦИЯ НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ
виж стр. 34

СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА И ОПТИМИЗАЦИЯ  
НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ
виж стр. 40

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 3
виж стр. 46

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

PURE LIFE
УНИВЕРСАЛЕН ОЧИСТВАЩ СОРБЕНТ
виж стр. 31

INTESTINAL DEFENSE
ЧРЕВЕН ФИТОСОРБЕНТ
виж стр. 31

ТРИХЕЛМ
ТРИФАЗНА АНТИПАРАЗИТНА ПРОГРАМА
виж стр. 18-19

АХАТОВ БАЛСАМ „СИБИРСКИ ПРОПОЛИС“
ПРОФИЛАКТИКА НА ЧРЕВНАТА МИКРОФЛОРА
виж стр. 22

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 1
виж стр. 46

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 5
виж стр. 47

НАПИТКА С АКТИВНИ ФИБРИ 
МАЛИНА-НАР И ЯБЪЛКА-ЛИМОН
виж стр. 43

ЕЛБИФИД
КОМПЛЕКС ОТ ЛАКТО- И БИФИДОБАКТЕРИИ
виж стр. 29
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Едно ново изследване показа, че за мъжете, които пушат по 
една кутия цигари на ден, рискът да станат импотентни е с 
40% по-голям от този при непушачите. Изследователите са 
анкетирали повече от 8 хиляди австралийски мъже на въз-
раст от 16 до 59 години и са установили, че почти всеки десе-
ти изпитва проблеми с ерекцията. Учените са установили, че 
за мъжете, пушещи 20 цигари на ден, вероятността да станат 
импотентни е по-голяма с 24% в сравнение с непушачите. За 
тези, които пушат повече от 20 цигари ежедневно, тази ци-
фра нараства до 39%.
Много мъже не си представят живота без парче добре изпе-
чено месо. А между другото при печенето на месото се обра-
зуват вещества, способни да предизвикат развитие на злока-
чествени тумори в простатната жлеза. До такива изводи са 
стигнали американски изследователи от университета “Джон 
Хопкинс” в резултат на изследвания с лабораторни миш-
ки. Според учените получените от тях експериментални по-
твърждения на канцерогенните свойства на препеченото ме-
со са способни да обяснят високата честота на ракови заболя-
вания на простатната жлеза при хора, употребяващи в хра-
ната си голямо количество месо. Канцерогенните свойства на 
веществото с название 1-метил-6-фенилимидазо-[4,5b]-пи-
ридин, об ра зувано при печенето на месо, са добре известни 
на учените. По-рано е било установено, че това съединение 
е способно да предизвика при опитните гризачи рак на млеч-
ната жлеза и рак на червата. При следващото изследване на 
вътрешните органи на опитните животни са били открити 
многобройни генетични мутации в клетките на простатната 
жлеза. По думите на учените, резултатите от проведения от 
тях опит доказват, че това канцерогенно вещество, образува-
но при високотемпературна обработка на месото, спомага за 
развитие, растеж и разпространение на злокачествени тумо-
ри в простатната жлеза.
За профилактика на тези разстройства Корпорацията пред-
лага следните оздравителни продукти:

ПРОФИЛАКТИКА НА 
РАЗСТРОЙСТВА, ХАРАКТЕРНИ 
ЗА МЪЖЕТЕ

КО
М

ПЛ
ЕК

СН
И 

ПР
ОГ

РА
М

И

Първите сериозни изследвания за защитното действие на 
фитоестрогените при жени с климактерични нарушения са 
проведени в края на 70-те години на миналия век. А в нача-
лото на 90-те години сред учените от западните страни вече 
е било утвърдено мнението, че фитоестрогените са единстве-
ното ефективно природно средство за профилактика на ран-
ния климакс и климактеричните нарушения., включително и 
за такива тежки проблеми като остеопорозата, сърдечно-съ-
довите заболявания и онкологични заболявания. 
Siberian Wellness/Сибирско здраве е пионер в областта на 
разработването и популяризирането на продукти на основа-
та на фитоестрогени в страните от бившия СССР. Първите се-
риозни научни обзори, посветени на профилактичния ефект 
на фитоестрогените, бяха написани още през 1997 г. от воде-
щи специалисти от Научно-иновационния център на Siberian 
Wellness Ю.П. и Ю. Ю. Гичеви. А през 1999 г. под ръководство-
то на професор С. Н. Удинцев от Научно-иновационния цен-
тър вече беше създаден първият руски продукт на основа-
та на фитоестрогени „ПолиБион”, който и досега се ползва с 
голяма популярност във вид на по-късната си модификация 
„Лимфосан-Ж (обогатен)”.
През 2007 г. учените от Siberian Wellness/Сибирско здраве, 
използвайки възможностите на своето ново производство, 
отново изпревариха колегите си, създавайки абсолютно ино-
вационен продукт на основата на фитоестрогени. Това беше 
универсалният продукт от ново поколение, който е предназ-
начен за намаляване на риска от развитие на различни ус-
ложнения по време на менопаузата „Хронолонг”. Негова глав-
на особеност е наличието в състава му на 100-процентов ге-
нистеин, който е най-ефективен от всички природни фито-
естрогени. Получаването му от природни източници е много 
трудно и стана възможно само благодарение на патентова-
ната нова технология. Днес в Русия няма аналогични проду-
кти, което прави „Хронолонг” уникален препарат против ста-
реенето. Освен това Корпорацията предлага и следващите оз-
дравителни продукти:

ПРОФИЛАКТИКА НА 
РАЗСТРОЙСТВА, 
ХАРАКТЕРНИ ЗА ЖЕНИТЕ
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ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

PURE LIFE
УНИВЕРСАЛЕН ОЧИСТВАЩ ФИТОСОРБЕНТ
виж стр. 31

ОРГАНИЧЕН ЦИНК
МИНЕРАЛ НА ПРИРОДНАТА СИЛА
виж стр. 28

ОРГАНИЧЕН СЕЛЕН
МИНЕРАЛ НА ПРИРОДНАТА МЛАДОСТ
виж стр. 28

IMMUNO BOX
КОМПЛЕКСНА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА
виж стр.13

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

F BEAUTY
ЖЕНСКИ ФИТОСОРБЕНТ
виж стр. 32

ХРОНОЛОНГ
КОМПЛЕКС ОТ ПРИРОДНИ ФИТОЕСТРОГЕНИ
виж стр. 24

3D HAIR & NAILS CUBE
КРАСИВИ КОСА И НОКТИ
виж стр. 8

MAMA BOX БРЕМЕННОСТ
ЗАЩИТА НА БРЕМЕННОСТТА
виж стр. 11

LADY‘S BOX
КРАСИВА КОСА И КОЖА
виж стр. 12

LITE STEP BOX
РАСТИТЕЛЕН ВЕНОТОНИК
виж стр. 13

ДИОСМИН И РУТИН
НАТУРАЛЕН ВЕНОТОНИК
виж стр. 37

ВИТАМИНИ НА КРАСОТАТА
виж стр. 37

ОРГАНИЧЕН ЙОД
ЕНЕРГИЯ И ЖИЗНЕН ТОНУС
виж стр. 27

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ №2
виж стр. 46
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През последните десетилетия се регистрира значителен ръст 
на хроничните заболявания на черния дроб, които са свърза-
ни не само с вирусни инфекции, но и с нарасналото замърся-
ване на околната среда с химически токсични за организма 
вещества, с ръста на потребление на алкохол и силно дейст-
ващи фармакологични препарати. 
За намаляване на риска от развитие на заболявания на чер-
ния дроб, жлъчката и задстомашната жлеза и оптимизиране 
на техните функции и дейност в Siberian Wellness/Сибирско 
здраве бяха разработени няколко комплексни продукта, кои-
то влизат в тази програма.

ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ФУНКЦИОНАЛНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ, 
ЖЛЪЧКООТДЕЛЯНЕТО И 
ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА
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Когато се разболеем от грип или друго простудно заболяване, 
ние често обвиняваме за лошото си самочувствие високата 
температура и се стремим да я понижим по всякакъв начин.
Трябва ли обаче да правим това и защо в края на краищата 
всяка инфекция предизвиква повишение на температурата?
Повечето авторитетни специалисти смятат, че в условията на 
повишена температура значително се увеличава активността 
на имунитета, което е необходимо за ефективна борба с ин-
фекцията. Експериментите показват, че клетките на имунната 
система при висока температура убиват вирусите и бактерии-
те много по-бързо. Така, едни от най-важните клетки на имун-
ната система, Т-лимфоцитите, работят най-добре при темпе-
ратура 39,5ºС. Затова запомнете: повишаването на темпера-
турата до 38-39 градуса свидетелства за здрава реакция на 
организма срещу инфекцията.
Трябва ли да се сваля температурата?
Към приемане на понижаващи температурата препарати 
трябва да се прибягва само тогава, когато тя се повишава над 
39 градуса. В противен случай вие доброволно понижавате 
активността на имунитета и защитните реакции на организма 
и спомагате за формирането на продължителен, а понякога и 
хроничен инфекциозен процес. 
Изброените в тази програма продукти могат да бъдат използ-
вани за профилактика и намаляване на риска от простудни и 
вирусни заболявания.

УКРЕПВАНЕ НА ИМУНИТЕТА 
И ПРОФИЛАКТИКА НА 
ПРОСТУДНИ И ГРИПНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 
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ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

PURE LIFE
УНИВЕРСАЛЕН ОЧИСТВАЩ СОРБЕНТ
виж стр. 31

L VITALITY
ХЕПАТОПРОТЕКТОРЕН ФИТО СОРБЕНТ
виж стр. 33

СИНХРОВИТАЛ IV
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
виж стр. 40

ОРГАНИЧЕН СЕЛЕН
МИНЕРАЛ НА ПРИРОДНАТА МЛАДОСТ
виж стр. 28

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ №6
виж стр. 47

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

3D PROTECTION CUBE
ОБЕМНА ПОДДРЪЖКА НА ИМУНИТЕТА
виж стр. 8

IMMUNO BOX
КОМПЛЕКСНА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА
виж стр.13

CoreNRG

УНИВЕРСАЛЕН ИМУНОБУСТЕР
виж стр. 20-21

РИТМИ НА ЗДРАВЕТО
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС ЗА 
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РИТМИ

АДАПТОВИТ
КОМПЛЕКС ОТ РАСТИТЕЛНИ АДАПТОГЕНИ
виж стр. 22

виж стр. 22

NATURAL VITAMINS
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 6

МЕГАВИТАМИНИ
ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 48

ФОРМУЛА 4.N.V.M.N.
ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 23

СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ИМУННАТА СИСТЕМА
виж стр. 41

ОРГАНИЧЕН ЦИНК
МИНЕРАЛ НА ПРИРОДНАТА СИЛА
виж стр. 28

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ №4
виж стр. 46
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Всеки от нас е попадал в ситуации, когато по някакви причини сме 
били принудени да забавим отиването до тоалетната. Възниква въ-
просът: колко дълго можем да задържаме урината и с какво ни за-
плашва това? Задържането на урина в пикочния мехур крие още ре-
дица неприятности.
Първо, това провокира развитие на възпалителни процеси в пикоч-
ния мехур, а с връщането на урината инфекцията може да попадне 
и в бъбреците.
Второ, това повишава риска от образуване на камъни както в пикоч-
ния мехур, така и в бъбреците.
Трето, застоят на урина може също така да предизвика притискане 
на простатната жлеза, а това води до простатит. Накрая, ако урината 
се задържа редовно, това ще доведе до разтягане на пикочния ме-
хур, неговите стени ще загубят еластичността си и той няма да може 
да се изпразва напълно, което според много изследователи може да 
доведе и до развитие на рак на пикочния мехур.

ПРОФИЛАКТИКА НА 
НАРУШЕНИЯ НА ПИКОЧО-
ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

МЕЧО ГРОЗДЕ И ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА
ЗАЩИТА НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА

виж стр. 34

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ №1
виж стр. 46
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Международната диабетична федерация признава, че развитието 
на най-разпространената форма на диабет, а именно инсулинонеза-
висимия захарен диабет, може да се върне обратно в начален стадий 
дори при наличие на генетична предразположеност. И това може да 
се направи не в далечното неясно бъдеще, а още днес, при това не с 
помощта на скъпи лекарства, а с използването на общодостъпна оз-
дравителна програма. Главна роля в тази програма играят не толко-
ва задължителните диетични ограничения, колкото дозираните фи-
зически натоварвания. Проблемът е в това, че при инсулинонезави-
симия захарен диабет нарушенията във въглехидратната обмяна са 
непосредствено свързани с дефицита на физическа активност при 
съвременния човек. В действителност глюкозата е нужна на човека 
и животните преди всичко за работата на мускулите и мозъка, които 
поглъщат до 80% от цялата енергия, образувана от глюкозата. Ако 
мускулите работят активно, в тях се синтезират голямо количество 
рецептори (т.е. “входни врати”) за бързото усвояване на глюкозата. 
Затова при спортистите, въпреки обилното хранене, нивото на за-
хар в кръвта никога не надвишава нормата – всичката глюкоза оти-
ва бързо в мускулите. Обратно, при недостатъчно подвижните хо-
ра мускулите атрофират и заедно с това радикално се съкращава 
количеството на мускулните рецептори за глюкозата. Вследствие на 
това в кръвта остава голямо количество неусвоена глюкоза. За да 
се справи с тази опасност, организмът започва да синтезира преко-
мерно количество инсулин, който насилствено “наблъсква” излиш-
ната глюкоза в клетките. Истината е, че плащаме твърде висока цена 
за това мнимо благополучие, тъй като високото ниво на инсулина 
стимулира стремителното развитие на атеросклероза. Нещо повече, 
след няколко години способностите на организма да изработва ог-
ромно количество инсулин необратимо намаляват и в организма се 
развива дефицит на този хормон. От този момент захарният диабет 
преминава в своята най-тежка форма.
Но ако болният в най-ранните стадии на инсулинонезависимия за-
харен диабет започне да включва в своя режим известни диетични 
ограничения и редица биологично активни вещества, подпомагащи 
нормализирането на захарния обмен, а също и спортни натоварва-
ния, той рязко увеличава количеството на мускулните рецептори. В 
резултат всичката излишна глюкоза преминава през ситото на мно-
гобройните рецептори в мускулите и нивото на захарта се нормали-
зира по естествен начин. Веднага след това се снижава повишеното 
ниво на инсулина и, като следствие, високият риск от атеросклероза 
и сърдечно-съдови усложнения. 

ПРОФИЛАКТИКА НА 
НАРУШЕНИЯ  
ВЪВ ВЪГЛЕХИДРАТНАТА 
ОБМЯНА
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ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

N SUPPORT
УРОЛОГИЧЕН ФИТОСОРБЕНТ
виж стр. 32

ОРГАНИЧЕН ЦИНК
МИНЕРАЛ НА ПРИРОДНАТА СИЛА
виж стр. 28

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ №7
виж стр. 47

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

ПИК
ПРИРОДЕН ИНУЛИНОВ КОНЦЕНТРАТ
виж стр. 33

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА. ФОРМУЛА 3
МОЩЕН АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 23

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ №9
виж стр. 47

ХРОМЛИПАЗА
виж стр. 49

60

GLUCO BOX 
КОНТРОЛ НА ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ
виж стр. 10
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Всеки от нас навярно е слушал такива, не съвсем правилни 
от гледна точка на медицината, изрази, като „отлагане на со-
ли в ставите”. Този израз не е съвсем правилен, защото соли 
в класическото схващане се отлагат в ставите само при едно 
заболяване – подаграта. При прекомерна употреба на месо и 
генетично предразположение солите на пикочната киселина 
(продукт от разпадането на месните белтъчини) започват да 
се отлагат в ставите, предизвиквайки възпалението им, а след 
това и увреждането им.
Но нашите стави страдат доста по-често от отлагането на соли 
на калция, или, изразявайки се правилно, от втвърдяване на 
ставния хрущял. Това става често предимно заради наруше-
ния на обмяната на веществата, а и заради излишно натовар-
ване на ставите. Такова натоварване има, разбира се, при уси-
лено спортуване, но по-често съвременният човек страда от 
излишното си тегло. Огромната телесна маса натиска ставите, 
сгъва ги и травмира ставния хрущял. В отговор на това те за-
почват да се „вкостяват”, за да могат някак да се справят с по-
вишеното налягане. Като краен резултат ставите губят своята 
еластичност и се появяват ставните болки.
За да се избегне т. нар. отлагане на соли, трябва да се придър-
жаме към няколко прости правила:

1. Да се намали количеството приемано месо, за да се на-
мали рискът от отлагане на солите на пикочната кисели-
на в ставите.

2. Да се намали телесното тегло и да не се злоупотребява 
с вдигането и пренасянето на тежести.

3. Да се пречиства питейната вода със специални филтри, 
отстраняващи излишните соли на калция. Това е особе-
но необходимо в зоните с повишена твърдост на водата.

Освен това предлагаме и комплексна програма, която включ-
ва различни продукти.

ПРОФИЛАКТИКА НА 
ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  
НА СТАВИТЕ,  
ОСТЕОХОНДРОЗА   
И ОСТЕОПОРОЗА
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И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО  
И ПРОФИЛАКТИКА  
НА ОЧНИ БОЛЕСТИ

Колкото е по-ярка вашата трапеза, толкова е по-ярко вашето зрение.
Постарайте се да си спомните какво ядохте днес, вчера, онзи 
ден... Спомнихте ли си? А сега кажете какви цветове преоб-
ладават във вашето меню. Ако в паметта ви не изплува нищо 
ярко, това може да означава, че или вие се храните само с 
хляб, картофи и месо, или толкова ви е отслабнало зрението, 
че вече зле различавате цветовете. Впрочем и едното, и дру-
гото могат да се окажат двете страни на един медал.
За разлика от животинските продукти, растителната храна 
има стотици най-различни цветове и оттенъци. Растителните 
пигменти могат да й придават зелен, жълт, червен, син, вио-
летов, оранжев и други цветове. Както са установили учени-
те, тези пигменти изпълняват не само естетическа функция, 
но играят жизнено важна роля в работата на много органи 
на човека. И един от главните потребители на растителните 
пигменти са нашите очи. За добро зрение на нашата трапеза 
трябва да има зелени, оранжеви, жълти и виолетови проду-
кти, защото те са източници на най-важните растителни пиг-
менти – бета-каротин, лутеин, зеаксантин и антоциани.
Бета-каротин. Този ярко оранжев пигмент, на който са богати 
морковите, доматите, сладките чушки, кайсиите, зелената са-
лата, магданозът, шипката, служи като главен източник на ре-
тинол, който влиза в състава на зрителния пигмент родопсин. 
С помощта на родопсина нашите очи преобразуват светлин-
ните сигнали в нервни импулси. При недостиг на ретинол на-
шето зрение рязко спада, особено през нощта.
Лутеин и зеаксантин. Тези жълти пигменти, на които са бога-
ти царевицата, чушките, зелето, спанакът, портокалите, гроз-
дето, са най-добрият защитник на очите от катаракта (затъм-
нение на кристалина) и възрастова дегенерация на ретината 
на окото. Тези два пигмента постъпват от храната директно 
в ретината и кристалина и изпълняват ролята на светлинни 
филтри, които поглъщат ултравиолетовите лъчи, които са 
главен виновник за развитието на катаракта и за стареенето 
на ретината на окото.
Антоциани. Тези пигменти имат ярко виолетов цвят и именно 
те придават характерния цвят на черната боровинка, синята 
боровинка, френското грозде, черешата, цвеклото, патладжа-
ните. Антоцианите укрепват кръвоносните съдове на ретина-
та, препятстват развитието на тромбоза и с това подобряват 
храненето на окото.
Тези важни биологично активни вещества влизат и в състава 
на нашите продукти, които ви предлагаме в тази комплексна 
програма.
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ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

JOINT COMFORT
СТАВЕН ФИТОСОРБЕНТ
виж стр. 31

3D BONE VEGAN CUBE 
КОМПЛЕКС ЗА ТРОЙНА ПОДДРЪЖКА НА КОСТНАТА СИСТЕМА
виж стр. 9

ОРГАНИЧЕН КАЛЦИЙ
МИНЕРАЛ ЗА КОСТИТЕ И СТАВИТЕ
виж стр. 28

СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СТАВИТЕ
виж стр. 41

ХРОНОЛОНГ
КОМПЛЕКС ОТ ПРИРОДНИ ФИТОЕСТРОГЕНИ
виж стр. 24

ВИТАМИН D3
виж стр. 35

ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ №7
виж стр. 47

БАЛСАМ КОРЕН
ЖИВОКОСТ
БАЛСАМ ЗА ТЯЛО BASIC (УЯН НОМО)
виж стр. 68-69

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА КЛЕТЪЧНО 
ПРОЧИСТВАНЕ
виж стр. 14-15
виж стр. 16-17

DETOX PRO.ACTIVE
СИСТЕМА ЗА ДЕТОКС-КОНТРОЛ
виж стр. 4

NEUROVISION
ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 7

VISION BOX
ЗАЩИТА НА ЗРЕНИЕТО
виж стр.13

АРОНИЯ И ЛУТЕИН
виж стр. 34

НАТУРАЛЕН ВИТАМИН Е
АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС
виж стр. 36

СИНХРОВИТАЛ VII
ХРОНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ЗРЕНИЕТО
виж стр. 41

НАТУРАЛЕН БЕТА-КАРОТИН 
И ОБЛЕПИХА
виж стр. 39

ЛУТЕИН И ЗАЕКСАНТИН
виж стр. 39

ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
виж стр. 37
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VITAMAMA IMMUNOTOPS SYRUP
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С ВИТАМИН С
Нашият нов продукт с възхитителен вкус на ябълка и вишни: опи-
тайте Immunotops – хранителна добавка за деца със сладък сироп 
олигофруктоза вместо захар! 
Концентрираните сокове от ябълка и вишна радват с познатите 
вкусове, а витамин С помага да се поддържа нормалното състояние 
на имунната система. 
• С ВИТАМИН С
• БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ
• БЕЗ КОНСЕРВАНТИ

Състав: концентриран ябълков сок, концентриран вишнев сок, сироп олигофруктоза, екстракт 
от лайка, екстракт от шипка, екстракт от мащерка, аскорбинова киселина, екстракт от листа на 
малина, екстракт от живовляк.

95 мл  

 • Ние изучихме в дълбочина темата за 
здравето, храненето и развитието на 
децата, за да създадем нова линия 
продукти. 

 • Както и преди, в тях има само природни 
съставки! 

 • А сега в състава — и жизнено важни 
нутриенти, по-малко захар и въобще 
никакви консерванти! За внимателно 
поддържане на здравето и правилното 
развитие на вашето дете.

РАЗВИВАЙ СЕ 
ПЪЛНОЦЕННО!

РАСТИ  
ЗДРАВ!

ОТКРИВАЙ  
ЗА СЕБЕ СИ ТОЗИ  
ПРЕКРАСЕН СВЯТ!

НЕ СЕ 
СТРАХУВАЙ 
ОТ ВИРУСИ!
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500163

ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 13 ВИТАМИНА
Вкусното натурално драже съдържа 13 основни витамина за 
пълноценен растеж и развитие на детето. Съставът е обогатен 
допълнително с топинамбур и шипка — природни стимулатори на 
имунитета.

Състав: пудра захар, пълномаслено сухо мляко, топинамбур, захарни кристали, захар, вода, 
нишестен карамелен сироп, плодове шипка, премикс витаминен (витамини А, Е, С, D3, K1, В1, В2, 
В3, В6, B12, фолиева и пантотенова киселини, биотин), екстракт от репей, гланц.

100 г 

500120

ТОПИВИШКА
ЗА СИЛЕН ИМУНИТЕТ
Идеално средство за профилактика на вирусни инфекции и прос-
тудни заболявания с топинамбур и екстракт от репей съдържа 
46 мг чист инулин на 100 г продукт. Заедно с витамин С, той укреп-
ва имунитета, стимулира растежа на полезната микрофлора на 
детето и подобрява минералния обмен в костната тъкан. Приятни-
ят сладичък вкус не оставя равнодушно нито едно дете! «Топивиш-
ка» — удоволствие и полза за вашия малчуган от самата природа.

Състав: пудра захар, сироп захарен (захар-на кристали, петмез, вода), пълномаслено сухо мляко, 
топинамбур, какао-на прах, захарни песъчинки, екстракт от репей (20% инулин), аскорбинова 
киселина, гланц.

150 г 

500681

VITAMAMA OMEGA-3 
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С  
ПОЛИНЕНАСИТЕНИ ОМЕГА- 3 
МАСТНИ КИСЕЛИНИ
Специален комплекс от омега-3 мастни-
киселини за деца над 3 години.
 • Докозахексаеновата киселина пома-

га за поддържане на нормалното зре-
ние и нормалната работа на мозъка. 
Положителен ефект се постига при 
ежедневен прием на 250 мг доко-
захексаеновата киселина.

 • Докозахексаеновата киселина и ейко-
запентаеновата киселина допринасят 
за нормалната работа на сърцето. По-
ложителен ефект се постига при еже-
дневен прием на 250 мг.

 • Алфа-линоленова киселина помага 
да се поддържа нормалното ниво на 
холестерина в кръвта. Положителен 
ефект се постига при ежедневен при-
ем 2 г алфа-линоленова киселина. 

Оригинална удобна дозировка: форма-
та на капсулите във вид на желатинова 
рибка вдига настроението и защитава 
съдържанието от окисляване. 

Състав: ленено масло, желатин, етилов етер от мастни 
киселини, състоящ се от рибни мазнини, витамини Е, 
А, D. 

128 капсули / 100 г  

 404241

VITAMAMA BABY
ДЕТСКИ БАЛСАМ ЗА КЪПАНЕ  
С ВОДА ОТ ЛАЙКА
Зарадвайте малчугана с аро-
матна баня в топла вана! Бал-
самът на билкова основа не 
образува пяна и внимателно 
се грижи за кожата на детето. 
Невен, бутрак и змийско мляко 
освежават кожата и намаляват 
дразненето. Етеричните масла 
от лавандула и лайка успоко-
яват кожата и предразполагат 
малките за спокоен сън.

Активен състав: невен, бутрак и змийско 
мляко, етерични масла от лавандула и 
лайка. 

200 мл  

 404242

VITAMAMA BABY
ДЕТСКИ САПУН-ПЯНА  
С ВОДА ОТ ЛАЙКА
Нежен сапун-пяна с вода от 
лайка и бор внимателно и 
ефективно почиства чувстви-
телната кожа на малчугана, 
запазва нейната мекота и 
влажност. Маслата от лайка и 
лавандула помагат за поддър-
жане на нежната кожа на мал-
ките в естествено състояние.

Активен състав: дестилати от лайка и 
бор, етерични масла от лавандула и лайка.

250 мл  

 404240 

VITAMAMA BABY
ДЕТСКИ КРЕМ  
С ВОДА ОТ ЛАЙКА 
Мек крем за грижа за кожата 
на малките от първите дни на 
живота им. Пантенолът допри-
нася за оптималната хидрата-
ция на кожата, укрепва бари-
ерните ù функции. Етеричните 
масла синя лайка и лавандула 
помагат за намаляване на 
дразненето и отстраняване на 
лющенето. 

Активен състав: пантенол, дестилат от 
лайка, етерични масла от лавандула и 
лайка.

200 мл  
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ТРЕНИРАЙ
С КОМФОРТ!

417706

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ГЕЛ С ПАНТЕНОЛ
Възстановяващ гел с витамин Е и D-пантенол меко се грижи 
за увредената кожа. Усилената формула с хвойнов комплекс, 
богат на полипренолами,
допринася за възстановяването на кожата след въздействи-
ето на слънцето, вятъра, студа и ухапвания от насекоми. 
Ценният състав с хиалуронова киселина, алантоин и масло от 
таману тонизира и освежава кожата, помага да се отстрани 
раздразнението и лющенето. Бързо попива в кожата без да 
оставя мазни следи. 93% природни компоненти.

Активен състав: D-пантенол (5%), масло от александрийски лавър (таману), хвойнов 
поливитаминен комплекс, натриев хиалуронат, етерични масла от лавандула и чаено 
дърво, алантоин, витамин Е (токоферилацетат), екстракт от магнолия, сквалан.

40 мл  

414749

БАЛСАМ ЗА ТЯЛО
ACTIVE
Свобода на движенията и максимална отдаденост по време 
на тренировките! Балсам с уникален комплекс CHONDRO-A и 
растителни екстракти за всички, които се занимават редовно 
и изпитват физическо натоварване. Ускорява активирането на 
кръвообращението в кожата, носи усещане за мускулен ком-
форт и приятно загрява.

75 мл  

КОМПЛЕКС CHONDRO-A
за ежедневна поддръжка при 
високи физически натовар-
вания:
 • Глюкозамин
 • Метилсулфонилметан
 • Витамин B3
 • Хвойнова смола
 • Ментол, ванилинбутилов 

етер, камфор

• хиалуронова киселина
• витамин Е
• D-пантенол 3%

PANTHENOL+

66

ТРАДИЦИИТЕ 
НА СИБИР 
ЗА ВСЯКО 
СЕМЕЙСТВО!

100%
NATURAL

416558

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
БАЛСАМ
(ТАЙНАТА НА ЛЕЧИТЕЛЯ)
Ефективен природен ком-
плекс на основата на сибир-
ска смола, пчелен прашец и 
пчелно млечице, екстракти от 
розмарин и амарант, а също 
и етерични масла от евка-
липт, ела, туя и лавандула 
успокояват и допринасят за 
възстановяване на увредена-
та кожа след въздействието 
на слънцето, вятъра, студа и 
ухапвания от насекоми.

Активен състав: рициново масло, 
пчелен восък , токоферол, борова смола, 
етерично лавандулово масло, екстракт от 
листа розмарин, етерично елово масло, 
етерично масло от туя, етерично евкали-
птово масло, екстракт от пчелно млечи-
це, екстракт от амарант, екстракт от мед, 
екстракт от пчелен прашец, етерично 
сандалово масло. 

30 мл  

409064

БОРОВ БАЛСАМ ЗА 
РАЗТРИВКИ
Балсам за дълбоко загряване на 
кожата и мобилизиране на защит-
ните сили на организма.
Надежден помощник при простуда 
и преохлаждане. Балсамът е пред-
назначен за загряване на кожата и 
мобилизиране на защитните сили 
на организма.
Еловата смола и стандартизира-
ният екстракт от червен пипер 
буквално зареждат организма с 
енергия, има загряващо действие.
Комплексът от етерични масла и 
екстракти от сибирски растения 
помага за защита от негативното 
въздействие на околната среда, 
което е особено актуално в пе-
риода на смяна на сезоните.  

Активен състав: елова смола, масло от червен 
пипер, комплекс етерични масла (евкалипт, 
здравец, тамян, ела, равенсара, кедър, риган, 
градински чай, туя, майо рана, мащерка), ком-
плекс от растителни екстракти (липов цвят, дъб, 
брезови пъпки, градински чай, мента).

50 мл  

416559

ТОНИЗИРАЩ КРЕМ ЗА 
КРАКА
(ГОРХОН)
Природен крем с активен тонизи-
ращ комплекс за бързо отнемане 
на умората и отстраняване на чув-
ството за тежест в краката.
 • Активиране на кръвообраще-

нието в кожата: троксерутин, 
ниацинамид, кофеин, екстракти 
от конски кестен, залист и лозо-
ви листа.

 • Загряващ ефект и усещане за ле-
кота: екстракти от лекарствена 
пиявица и планинска арника.

 • Повишаване на общия тонус на 
кожата: етерични масла от мен-
та, лимон, кипарис и лайм.

Усетете лекота и комфорт във вся-
ка крачка!  

Активен състав: троксерутин, ниацинамид, 
кофеин, екстракти от конски кестен, залист и ло-
зови листа, екстракти от лекарствена пиявица 
и планинска арника, етерични масла от мента, 
лимон, кипарис и лайм.  

75 мл  

95%
NATURAL

97%
NATURAL
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СИБИРСКИ 
БАЛСАМИ 
БРАНД ОТ 1996 ГОДИНА

ЛЕГЕНДАРНИ 
РЕЦЕПТУРИ, 
ПРОВЕРЕНИ  
ВЪВ ВРЕМЕТО

Сибирските балсами от  
Siberian Wellness/Сибирско 
здраве — нещо, което всяко 
семейство трябва да има, 
всеки ден, всеки сезон! 

ЕФЕКТИВНИ ФОРМУЛИ
Съчетание на природни 
компоненти и многогодишен 
изследователски опит

ЕТИЧНОСТ
Не се тества върху животни

НАТУРАЛНОСТ
88–100% от компонентите 
са с нату рален произход във 
всеки балсам

24 ГОДИНИ ПРОДАЖБИ 

> 60 CТРАНИ В СВЕТА 

> 3 500 000  
ПОТРЕБИТЕЛИ ГОДИШНО

АРОМАБАЛСАМ ЗА МАСАЖ
Билков балсам за масаж и ароматера-
пия. Мощ и сила от сибирската природа 
в уникален концентрат - 7 растител-
ни екстракта помагат за отпускане и 
връщат душевното равновесие. Три 
натурални масла – от ши, сладък бадем 
и рициново – осигуряват леко маса-
жиране и правят кожата мека. Смес от 
етерични масла от чаено дърво, ела и 
евкалипт създава специален отпускащ 
аромат с нотки на елови иглички. По-
пива бързо, подходящ за ежедневна 
грижа за тялото.

Активен състав: екстракт от дъбова кора, екстракт от 
коприва, екстракт от жълт кантарион, екстракт от суха 
бергения, екстракт от подбел, екстракт от сушена чага 
(10% полифеноли), екстракт от живовляк, рициново 
масло, масло от ши, масло от сладък бадем, камфор, 
витамин Е, етерично масло от бяла ела, етерично масло 
от  евкалипт, масло от чаено дърво.

200 мл  

409066 

МАСАЖЕН БАЛСАМ ЗА ТЯЛО (КОРЕН)
Легендарният балсам “Корен” в нова опаковка - отказахме се от 
феноксиетанола и преминахме към бензилов алкохол и глицерил 
лаурат - меки, безопасни и ефективни консерванти, сертифицирани 
съгласно стандарта COSMOS.
В какви случаи да го употребявате?
 • Намалява умората след физическо натоварване, помага при пре-

охлаждане.
 • По време на настинка, за разтриване на краката, ръцете и гърдите.
 • Когато усещате дискомфорт в долната част на гърба и врата.
 • При загуба на сила и скованост на движенията след физическо 

натоварване или претрениране.
 • При наранявания, ожулвания и драскотини.
 • Притежава ароматерапевтичен, загряващ и тонизиращ ефект.
Активен състав: борова смола, елово масло, масло от евкалипт, камфор, масло от облепиха, 
екстракт от жълт кантарион, екстракт от чага, екстракт от хмел, екстракт от бергения, екстракт от 
дъбова кора, екстракт от коприва, екстракт от прозорче, екстракт от подбел, екстракт от божур, 
екстракт от комунига, екстракт от ангелика, екстракт от солянка, екстракт от мащерка.

250 мл  

97%
NATURAL
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РАСТИТЕЛНИ 
ЕКСТРАКТИ

ПРИРОДНИ МАСЛА

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

КАМФОР

99%
NATURAL
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418681

409069

ОСВЕЖАВАЩА 
ВОДА ЗА УСТА 
(ВЪЛШЕБНИК) 
(КОНЦЕНТРАТ)
ПРИРОДНА ЗАЩИТА НА 
УСТНАТА КУХИНА И СВЕЖ 
ДЪХ ВСЕКИ ДЕН.
 • притежава противомикроб-

ни и противовирусни свой-
ства, защитава венците от 
бактерии и кървене

 • снема възпаленията, ус-
корява заздравяването на 
ранички

 • отстранява неприятния дъх
 • притежава стягащо 

действие, укрепва кръвонос-
ните съдове

Активен състав: екстракт от маклея, 
хлорхексидин, комплекс етерични масла 
от евкалипт, мента, чаено дърво, салвия, 
вирола.

250 мл  
414328

БАЛСАМ ЗА ТЯЛО 
BASIC
Класическата формула на бал-
сама Uyan Nomo, хит в продаж-
бите повече от 10 години, в нов 
дизайн! Комплекс CHONDRO-C 
с богат коктейл от етерични 
масла, екстракти от растения 
и природни възстановяващи 
вещества помага да се съхрани 
комфорта в движенията. Орга-
ничната сяра и хондроитинът 
ускоряват обменните процеси 
в кожата, успокояват и даряват 
чувство за комфорт.
100 мл  

96%
NATURAL

КОМПЛЕКС С МНОГОФАКТОРНО 
ДЕЙСТВИЕ CHONDRO-C:
 • Хондроитин
Камфор
Ментол
Фермент от папая
 • елова смола
 • Органична сяра
 • Екстракти от прозорче и черен 

оман
 • Комплекс етерични масла 

(евкалипт, ела, розмарин, 
тамянка, карамфил)

93%
NATURAL
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Преминава в 
нова опаковка

402692
КЛАСИЧЕСКА ФОРМУЛА

ЖИВОКОСТ 
ОРИГИНАЛЕН ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БАЛСАМ  
ЗА ТЯЛО
Изпробвайте обновената формула  
за по-бърз и продължителен ефект!

КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ?
 • при възрастови изменения в ставите 

и мускулните тъкани
 • за поддържане на редовна двигател-

ната активност
 • при възстановителни терапии след 

травми, при хронични заболявания 
на гръбнака, ставите, костно-мускул-
ната система*

 •
Активен състав: хондроитин (натриев хондроитин-
сулфат 0,5%), глюкозамин (глюкозаминов хидрохлорид 
0,5%), екстракт от бодяга, екстракт от черен оман, 
етерични масла от евкалипт, кайепут, плодове от хвой-
на, розмарин и карамфил.

* Спазвайте препоръките на лекаря.
100 мл 

ТОП ПРОДУКТ! 

РЕДОВНО ИЗПОЛЗВАТ  

> 1 000 000 КЛИЕНТИ!

ПРИРОДНА СИЛА —  
ЛЕКОТА НА ДВИЖЕНИЯТА! 
 • Хондроитин - има стимулиращо действие върху реге-

нерацията на хрущялната тъкан.

 • Глюкозамин - допринася за възстановяването на хру-
щяла, сухожилията, съединителната тъкан и изработ-
ката на ставната течност.

 • Екстракт от бодяга - допринася за намаляване на ото-
чността 

 • екстракт от черен оман - предотвратява развитието на 
възпалителни прояви.

 • МЕНТОЛ - намалява усещането за болка.

 • Комплекс от етерични масла - има успокояващо и за-
гряващо действие.
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411376 
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

СИБИРСКИ ПРОПОЛИС
ПРИРОДНА ЗАЩИТА
Специалната формула на пастата за зъби е разработе-
на по авторска рецепта. Пчелният прополис – едно от 
най-ефективните натурални вещества, притежаващо 
най-широк спектър от полезни свойства – поддържа 
доброто състояние на венците и подобрява дъха. 
•  Екстракти от пет сибирски билки (лайка, салвия, об-

лепиха, бергения, здравец) позволяват да се увели-
чат защитните и укрепващите свойства на състава на 
пастата.

•  Етеричните масла правят процедурата по миене на 
зъбите комплексна, придават свежест на дъха.

• Папаинът е активен фермент, който внимателно и 
ефективно почиства зъбите без да уврежда емайла.

Активен състав: пчелен прополис, екстракт от берге-
ния, екстракт от салвия, екстракт от лайка, екстракт от 
облепиха.

100 мл   

411377 
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

СИБИРСКА ШИПКА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
В основата на пастата лежи съставеното по авторска 
рецепта съчетание на екстракт от сибирска шипка, 
четири целебни сибирски растения и червена глина, 
която служи като източник на най-необходимите 
минерални вещества в пастата. 
«Сибирска шипка. Възстановяване и обновяване» 
ефективно способства за възстановяването и заздра-
вяването на тъканите на устната кухина, подобрява 
кръвоснабдяването на венците, притежава проти-
вовъзпалително действие, препятства развитието 
на пародонтоза, укрепва зъбния емайл и понижава 
риска от възникването на кариес. Редовната употреба 
на пастата ефективно профилактира пародонтозата 
и кариеса. 

Активен състав: екстракт от сибирска шипка, червена 
глина, екстракти от сибирска хвойна и салвия, екстракти 
от облепиха и лайка.

100 мл   

411378 
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

СИБИРСКА ОБЛЕПИХА
ВСЕКИДНЕВНА ГРИЖА И НАМАЛЯВАНЕ 
НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА
Иновационната почистваща основа Tixosil SoftClean® 
помага за намаляването на чувствителността на 
зъбите и препятства изтъняването на зъбния емайл. 
Пастата освежава дъха и подобрява състоянието на 
венците. Маслото и натуралният сок от алтайска обле-
пиха допринасят за бързото заздравяване на венците 
и на устната лигавица. 
Екстрактът от невен потиска размножаването на 
кариесогенните бактерии и възстановява нормалната 
микрофлора на устната кухина.
Екстрактът от риган притежава мощен антиоксидан-
тен ефект, подобрява кръвоснабдяването на зъбите и 
венците, има отличен освежаващ ефект.

Активен състав: масло от облепиха, мацерат от невен, 
екстракт от облепиха (плодове), ментол натурален, 
екстракт от риган.

100 мл  

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА 
ОТ SIBERIAN WELLNESS: 

ПОТРЕСАВАЩА УСМИВКА ВСЕКИ ДЕН

К
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компоненти 
с натурален 
произход

98,5% 417381 
НАСИТЕНА РАСТИТЕЛНА  
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

ПЛАНИНСКА 
ЛАВАНДУЛА
КОМПЛЕКСНА ЗАЩИТА
Помага за отстраняването 
на предизвикващите лош 
дъх бактерии и се грижи за 
венците.
Наситената растителна 
паста за зъби съдържа ете-
рично масло от лавандула, 
натурален каолин, сок от 
листата на алое и мощни 
екстракти от сибирски рас-
тения, които помагат да се 
отстранят предизвикващите 
лош дъх бактерии и се гри-
жат за венците.

Активен състав: етерично масло от 
лавандула, виолетова глина, екстракт 
от алтайската гъба рейши, екстракт от 
сибирски женшен (елеутерокок), соли 
на калия, екстракт от магнолия, гел от 
алое вера.

100 мл  

417382
НАСИТЕНА  
МИНЕРАЛНА ПАСТА ЗА ЗЪБИ

МОРСКИ КАЛЦИЙ
ГРИЖА ЗА ЕМАЙЛА

Наситената растителна 
паста за зъби съдържа два 
източника на природен 
калций, които помагат за 
поддържането на здрави-
ната на зъбния емайл. Ком-
плексът от етерични масла 
помага в борбата с неприят-
ния дъх.

Активен състав: перлен прах, ор-
ганичен калций в състава на морски 
мултиминерален комплекс, комплекс 
етерични масла от лимон, хвойна 
и карамфил, екстракт от семки от 
грейпфрут, масло от морковени семе-
на, екстракт от магнолия.

100 мл  

компоненти 
с натурален 
произход

98,3%

ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
ОТ ЛАВАНДУЛА
Помага за отстраняване на 
бактериите, предизвикващи 
неприятния дъх.

НАТУРАЛЕН КАОЛИН
Тонизира венците, 100% нату-
рално багрило.

ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА
Осигурява защитата на зъби-
те, венците и подобрява хиги-
ената на устната кухина.

МОЩНИ ЕКСТРАКТИ ОТ 
СИБИРСКИ РАСТЕНИЯ
Защитават от оксидативния 
стрес.

ПЕРЛЕН ПРАХ
Той е полезен източник на 
калций, който помага да се 
запази здравината на зъбния 
емайл.

МУЛТИМИНЕРАЛЕН 
МОРСКИ КОМПЛЕКС
Съдържа органичен калций и 
още 72 важни микроелемен-
та, поддържащи здравината 
на емайла.

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Маслата от лимон, хвойна и 
карамфил поддържат здрава 
флората в устната кухина и 
освежават дъха.

К
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411381
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

ЧЕРНА БОРОВИНКА & 
АКТИВЕН ВЪГЛЕН
Природните компоненти (99,1%) ще 
допринесат за комплексната грижа 
за устната кухина: активният въглен 
помага да се запази белоснежната 
усмивка, а дъхът – свеж! Черната бо-
ровинка поддържа доброто състояние 
на венците, L-аргининът допринася за 
намаляване на чувствителността на 
зъбите. Ксилитолът помага в защитата 
от бактериите, предизвикващи кариес. 
Хармоничен вкус и необичаен цвят: 
балансиран вкус на сочна боровинка, 
черен цвят на активен въглен.

411380
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

ГОРСКА ЯГОДА & ЧЕРВЕНА 
ГЛИНА
Природни компоненти (99,1%): сок от 
горска ягода, червена глина и екстракт 
от кора на магнолия – осигурява ком-
плексна защита на устната кухина, 
почиствайки даже даже чувствителния 
емайл, предотвратявайки образува-
нето на зъбен камък, защитавайки от 
бактерии, предизвикващи кариес и не-
приятен дъх от устата. Папаинът пома-
га за възстановяването и запазването 
на естествената белота на усмивката. 
Семенцата от горска ягода – мек абра-
зив с природен произход, изключващ 
травмирането на емайла на зъбите при 
миене. Яркият вкус и цвят се дължат на 
ободряващия сок на горската ягода и 
червения цвят на глината.

Активен състав: сок и семенца от горска ягода, 
червена глина, екстракт от кора на магнолия, папаин 
(фермент от папая), ксилитол 10%.

75 мл  

411379
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

КИНОТО & ЛИМОНЕНА 
ТРЕВА

Паста за зъби с див портокал и осве-
жаваща лимонена трева създадена с 
помощта на самата природа за внима-
телна грижа за вашата усмивка!
Природни компоненти (99,1%): кора от 
магнолия помага за защита от бакте-
рии, предизвикващи кариес и неприя-
тен дъх, етерично масло от лимонена 
трева притежава отлични дезодорира-
щи свойства. Зеленият чай поддържа 
чувствителните венци. Забележителен 
вкус на свежест от див портокал и ли-
монена трева.
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Активен състав: сок от черни боровинки, листа от 
лимонена трева, активен въглен, екстракт от кора на 
магнолия, папаин (фермент от папая), ксилитол 10%.

75 мл  

Активен състав: сок от горчив портокал, листа от 
лимонена трева, екстракт от кора от магнолия, екстракт 
от зелен чай, папаин (фермент от папая), ксилитол 10%.

75 мл  

УСИЛВА ДЕЙСТВИЕТО НА 
АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА В 
КОЗМЕТИЧНИТЕ СРЕДСТВА

ОСИГУРЯВА 
АНТИОКСИДАНТНАТА 
ЗАЩИТА, ДОПРИНАСЯ 
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЗАЩИТНИТЕ СВОЙСТВА  
НА КОЖАТА

ПОДПОМАГА 
РЕГЕНЕРИРАНЕТО, КАТО 
ПОВИШАВА ЖИЗНЕНОСТТА НА 
КЛЕТКИТЕ НА КОЖАТА И ТАКА 
УДЪЛЖАВА МЛАДОСТТА НА 
КЛЕТЪЧНО НИВО

РЕВОЛЮЦИОНЕН УСИЛВАЩ
КОМПЛЕКС ОТ АКТИВНИ
ВЕЩЕСТВА НА ЕНДЕМИЧНИ
СИБИРСКИ РАСТЕНИЯ

by SIBERIAN WELLNESS

1
2

3

БИОЛОГИЧНО
АКТИВНА 

КОЗМЕТИКА

• КОНЦЕНТРИРАНА СИЛА

• НАСОЧЕНО ДЕЙСТВИЕ

• БЪРЗ ВИДИМ ЕФЕКТ

ТЕХНОЛОГИЯ ENDESSENCE
За разлика от традиционните методи за екстракция, револю-
ционната технология Eutectys™ дава възможност да се запази 
«живият» сок от растения с висока биоактивност, като практи-
чески напълно се извличат полезните вещества от тях.

БИЛКИТЕ ENDESSENCE
Комбинирайки високата биоактивност на ендемичните расте-
ния* и революционната технология за екстракция, ние полу-
чихме високоефективния комплекс ENDESSENCE. В основата 
на комплекса ENDESSENCE са полезните свойства на пет енде-
мични сибирски билки: * Ендемични растения, или ендемити — растения, растящи изключително на определена 

територия (в този случай — в Сибир)

Елеутерокок
известен със стимулиращ, тонизиращ и адапто-
генен ефект.

Рододендрон на Адамс
знаменит с антиоксидантните и антисептични-
те си свойства, допринася за подобряване на 
клетъчния обмен.

Родиола
очиства клетките от токсини и шлаки, нормали-
зира обмена на веществата, усилва имунитета.

Байкалски шлемник
притежава адаптогенни, антиоксидантни, свой-
ства, забавя стареенето.

Левзея (маралов корен)
има тонизиращо, стимулиращо, адаптогенно 
действие.
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КОГАТО  
ЗА КОЖАТА 
СЕ ГРИЖИ  
САМАТА 
ПРИРОДА!

• меко почистване без сухота
• предотвратяване на 

зачервяване и раздразване
• укрепване на съдовите стени
• дрениране, тонизиране  

и свежест

ПОЧИСТВАНЕ И ТОНИЗИРАНЕ —  НАЙ-ВАЖНИТЕ 
МОМЕНТИ ОТ ГРИЖАТА ЗА КОЖАТА. НИЕ 
ОБНОВИХМЕ ФОРМУЛИТЕ НА ЛЮБИМИТЕ 
ПРОДУКТИ, ОБЕДИНЯВАЙКИ БЕЗОПАСНИТЕ И 
ЕФЕКТИВНИТЕ  КОМПОНЕНТИ! 
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414810

ТОНИК ЗА ЛИЦЕ
ХИДРАТИРАЩ
Тоникът отлично хидратира, 
тонизира и прави мека кожата, 
придава усещане за свежест и 
комфорт. Хидролатите от ха-
мамелис, жълт смил и нероли 
поддържат хидролипидния 
баланс, успокояват кожата.

411565

РЕБАЛАНСИРАЩ 
ПОЧИСТВАЩ 
ГЕЛ ЗА МИЕНЕ
Легендарен продукт с растите-
лен комплекс ENDESSENCE за 
всички типове кожа. Натурална 
формула (без сапун) на основа-
та на растителни повърхностно 
активни вещества внимател-
но, но ефективно отстранява 
всички видове ежедневни за-
мърсявания и грим. Не предиз-
виква усещане за стегнатост и 
дискомфорт, дава усещане за 
свежест и чистота.

411564

ОБНОВЯВАЩ СКРАБ  
ЗА ЛИЦЕ
Нежно очистване и обновяване 
даже на суха и чувствителна 
кожа на лицето. Пудрата от 
орехови черупки заедно с пло-
довете на калината и червената 
боровинка отделят вроговени-
те люспи, растителните масла 
великолепно хидратират, 
комплекс ENDESSENCE усилва 
регенерацията на кожата.

411570

МАТИРАЩ ТОНИК  
ЗА ЛИЦЕ
Тоник на основата на хвойнова 
вода - идеално подхожда за 
нормална, мазна или комбини-
рана кожа. Помага да се отстра-
ни мазният блясък, придава на 
кожата матовост, допринася за 
свиването на порите.

Активен състав: хидролати то хамамелис, 
жълт смил и нероли (горчив портокал), 
полизахариди от лиственица, комплекс рас-
тителни екстракти ENDESSENCE (екстракти 
от рододендрон на Адамс, елеутерокок, 
родиола, маралов корен (левзея), байкалски 
шлемник).

200 мл  

Активен състав: пудра от орехови черуп-
ки, кофеин, плодове от калина и червена 
боровинка, комплекс растителни екстракти 
ENDESSENCE (екстракти от рододендрон 
на Адамс, елеутерокок, родиола, маралов 
корен (левзея), байкалски шлемник).

75 мл  

Активен състав: екстракт от сок от листа 
на алое, екстракти от сибирски плодове 
(вишни, орлови нокти, горски ягоди, калина, 
червени боровинки, малини, касис), ком-
плекс от растителни екстракти ENDESSENCE 
(екстракти от рододендрон на Адамс, елеу-
терокок, родиола, маралов корен (левзея), 
байкалски шлемник).

75 мл  

Активен състав: хидролати от хвойна и 
мащерка, елова вода, комплекс от плодови 
киселини, комплекс растителни екстракти 
ENDESSENCE (екстракти от рододендрон 
на Адамс, елеутерокок, родиола, маралов 
корен (левзея), байкалски шлемник).

200 мл  
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Активен състав: масла от облепиха и семена от усойниче, екстракти от овес и ленени семена, комплекс растителни екстракти ENDESSENCE (екстракти от рододендрон на Адамс, 
корени елеутерокок, левзея (маралов корен), родиола, байкалски шлемник).

411587

ПОДМЛАДЯВАЩ 
ОКОЛООЧЕН КРЕМ
Придайте еластичност на кожата на 
клепачите с помощта на мощната анти-
ейдж формула на основата на енде-
мични сибирски растения, ценни мине-
рали и растителни масла. Кадифената 
текстура на крема овлажнява в дълбо-
чина и допринася за изглаждането на 
мимическите бръчки. 
15 мл   

409253/411586

ПОДМЛАДЯВАЩ  
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ
Ендемични сибирски растения, мощ-
ни природни антиоксиданти и редки 
природни масла са в основата на този 
ефективен подхранващ крем. Неговата 
интензивна подмладяваща формула 
отстранява всички признаци на умора, 
дехидратация и допринася за изглаж-
дане на бръчките, възвръща сиянието и 
еластичността на кожата. 
75 мл  

409252/411585

ПОДМЛАДЯВАЩ 
ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ЗА ЛИЦЕ
Формулата на нежния билков гел на 
основата на 10 природни екстракта и 
масла почиства дълбоко, нормализира, 
тонизира и меко скрабира кожата, без 
да я изсушава. Ефективно отстранява 
грима и излишния себум и допринася 
за обновяването и подмладяването на 
кожата. 
300 мл  

КОПРИНЕНА 
ФОРМУЛА 
НА ОСНОВАТА НА 
РЕДКИ ПРИРОДНИ 
МАСЛА 
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ХИДРАТИРАЩ КРЕМ  
ЗА ЛИЦЕ
Лек биоактивен крем с растителен 
комплекс ENDESSENCE дълбоко хи-
дратира, допринася за изглаждането 
на дребните бръчици, възстановява 
еластичността и гъвкавостта на кожата. 
Дарява здраво сияние и свежест даже 
на най-сухата и чувствителна кожа.

404778

ALL-IN-ONE ANTI-AGING 
ГРИЖА
Кремът внимателно се грижи за зря-
лата кожа, подхранва я и я хидратира. 
Помага да се възстанови дефицита от 
колаген и еластин, връща на кожата 
природната еластичност. Растителни-
те екстракти в състава допринасят за 
забавяне на процесите на стареене и 
предпазват от появата на пигментация, 
оказвайки мек избелващ ефект. 

411211

ОБНОВЯВАЩ КРЕМ  
ЗА ЛИЦЕ
Активният обновяващ крем с коензим 
Q10 активизира продукцията на енер-
гия в клетките на кожата, подобрява 
обновлението на клетките. Маслото 
от семки на нар хидратира, обновява и 
забележимо преобразява кожата.

Активен състав: коензим Q10, хиалуронова киселина, 
масло от семки на нар, витамин Е, сквален, комплекс 
растителни екстракти ENDESSENCE (екстракти от ро-
додендрон на Адамс, елеутерокок, родиола, маралов 
корен (левзея), байкалски шлемник).

50 мл  

Активен състав: комплекс екстракти от черна ела, 
жълта бреза, червен клен и бор джак, биоферментирал 
екстракт Salinicoccus hispanicus, комплекс растителни 
екстракти ENDESSENCE (екстракти от рододендрон на 
Адамс, елеутерокок, родиола, маралов корен (левзея), 
байкалски шлемник).

50 мл  

Активен състав: екстракти от живовляк, червено 
грозде, калина, сладник, комплекс растителни екс-
тракти ENDESSENCE (екстракти от рододендрон на 
Адамс, елеутерокок, родиола, маралов корен (левзея), 
байкалски шлемник).

50 мл  
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411573

МАСКА ЗА ЛИЦЕ ОБНОВЯВАЩА 
Природните компоненти допринасят за 
възстановяването и обновлението на ко-
жата на лицето, забележимо подобрявайки 
нейното състояние. Естествено спасение 
за уморената кожа на лицето! Екстрактите 
от женшен и гинко билоба поддържат кра-
сотата и младостта, маслата от кедър и ши 
великолепно правят кожата мека, екстрак-
тът от фолиева киселина в биодостъпна 
форма допринася за повишаване на нейна-
та еластичност. 

411574

МАСКА ЗА ЛИЦЕ МАТИРАЩА 
Целенасочена помощ от каолинова и зелена 
глина: ефективно почистване на порите и 
защита от мазен блясък. Двата вида глина – 
каолинова и зелена – ефективно почистват 
порите, осигуряват матиращ ефект. Хидро-
латите на хамамелис, бор и мащерка осве-
жават и тонизират кожата, допринасят за 
регулиране на работата на мастните жлези.

410277

ПОДХРАНВАЩА МАСКА ЗА ЛИЦЕ 
Маска за суха кожа. Маслата от облепиха, 
абисински синап и черен кимион подхран-
ват и изпълват кожата с живителна влага, 
дават усещане за комфорт. Маската с лека 
кремообразна текстура ефективно под-
хранва, стимулира регенерацията, повиша-
ва еластичността на кожата и подобрява 
цвета на лицето. Растителните компоненти 
допринасят за изглаждането на малките 
бръчици на шията, около очите и устните. 
Резултатът: гладка, гъвкава и кадифена 
кожа на лицето!

Активен състав: масло от облепиха, масло от черен 
кимион, масло от абисински синап, масло от соя, ком-
плекс растителни екстракти ENDESSENCE (екстракти от 
рододендрон на Адамс, елеутерокок, родиола, маралов 
корен (левзея), байкалски шлемник).

100 мл  

Активен състав: каолинова и зелена глина, хидролати 
на хамамелис, бор, цветове и листа мащерка, масла от 
туя, мащерка, ела и чаено дърво, комплекс растителни 
екстракти ENDESSENCE (екстракти от рододендрон на 
Адамс, елеутерокок, родиола, маралов корен (левзея), 
байкалски шлемник).

50 мл   

Активен състав: масла от кедър, камелина, ши, 
кофеин, витамин РР, цинк, калций, фолиева киселина в 
биодостъпна форма, етерично розово масло, екстракти 
от гинко билоба и женшен, комплекс растителни 
екстракти ENDESSENCE (екстракти от рододендрон на 
Адамс, елеутерокок, родиола, маралов корен (левзея), 
байкалски шлемник).

50 мл   

ГР
И

Ж
А

 З
А

 Л
И

Ц
ЕТ

О ПОРЦЕЛАНОВА КОЖА
НОВИЯТ BEAUTY-ТРЕНД!

МАСКА ЗА ЛИЦЕ 
ИЗБЕЛВАЩА
Нощната маска с ниацинамид и алфа-арбутин при редовно 
приложение предотвратява излишната изработка на меланин, 
има изсветляващо действие, помага да се намали интензив-
ността на пигментните петна, изравнява тона и текстурата 
на кожата. Активизира синтезирането на колаген, поддържа 
хидратацията на кожата. 

 • НЕ ПОВИШАВА 
ФОТОЧУВСТВИТЕЛНОСТТА 
НА КОЖАТА

 • ПОДХОДЯЩ ЗА 
ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

 • НАМАЛЯВА ИЗРАЗЕНОСТТА 
НА ЛУНИЧКИТЕ

 • НАМАЛЯВА ВЪЗРАСТОВАТА 
ПИГМЕНТАЦИЯ

ПИЛИНГ ЗА ЛИЦЕ  
ЕНЗИМЕН
Отстранява вроговените частици от епидермиса, допринася 
за стимулиране на клеточното обновяване, свива порите, 
придава гладкост и кадифена мекота на кожата. Подходящ за 
чувствителна кожа. Ензимите на нара осигуряват деликатна 
ексфолиация, екстрактът от нар, богат на полифеноли и вита-
мини, уплътнява, овлажнява и тонизира кожата, прави цвета 
на лицето по-свеж и равен. 

ПРЕМИНИ НА 
СВЕТЛАТА СТРАНА!
Ние изучихме темата за изсветляващата 
грижа, за да ви предложим нови 
специални продукти за намаляване 
и предотвратяване на пигментацията.

Активен състав: екстракт от фермент на лактобацилус / плодове нар, бетаин, екстракт 
от нар, комплекс растителни екстракти ENDESSENCE (екстракти от рододендрон на Адамс, 
елеутерокок, родиола, маралов корен (левзея), байкалски шлемник).

50 мл   

Активен състав: ниацинамид, алфа-арбутин, алантоин, бетаин, комплекс растителни 
екстракти ENDESSENCE (екстракти от рододендрон на Адамс, елеутерокок, родиола, мара-
лов корен (левзея), байкалски шлемник).

50 мл   

ЗА ПО-ГОЛЯМ ЕФЕКТ ВКЛЮЧЕТЕ 
В ЕЖЕДНЕВНАТА ГРИЖА 
СРЕДСТВА С АНТИ ОКСИДАНТИ 
И ИЗПОЛЗВАЙТЕ СРЕДСТВА 
С SPF- ЗАЩИТА ВСЕКИ ПЪТ, 
КОГАТО ИЗЛИЗАТЕ НА УЛИЦАТА.
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НОВО 
ПОКОЛЕНИЕ 
ПРОДУКТИ  
ЗА ГРИЖА  
ЗА КОСАТА

ИНОВАЦИИ. СИЛА. СИЯНИЕ. 
ВИЕ СТЕ В ЦЕНТЪРА НА 
ВНИМАНИЕТО!

СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОДУКТИ ЗА 
ГРИЖА ЗА КОСАТА НЕ ПРОСТО 
Я ПРАВЯТ ЧИСТА, БЛЕСТЯЩА 
И ПОСЛУШНА. ТЕ ПРИДАВАТ 
УВЕРЕНОСТ, ЗАБЕЛЕЖИМ 
ИМИДЖ, ПОДЧЕРТАВАТ 
КРАСОТАТА И ПОДОБРЯВАТ 
НАСТРОЕНИЕТО!

Ние обединихме съвременните технологии,  
иновационните, природните и професионални-
те компоненти, за да ви предложим ново поко-
ление продукти за коса Siberian Wellness, с кои-
то вие ще бъдете в центъра на вниманието!
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416046

КЕРАТИН И ЛИПИДИ
ВЪЗСТАНОВЯВАЩА МАСКА   
ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОСА 
 • Маската с биологично активни 

компоненти възстановява и изпъл-
ва косата с жизнена сила, прави я 
мека и копринена. 

 • Умната формула с растителен ке-
ратин избирателно възстановява 
увредените участъци с накъсващи 
се, безжизнени и боядисани коси, 
придава еластичност и гладкост. 

 • Маслата и екстрактите осигуряват 
подхранване и хидратиране в дъл-
бочина, намаляват накъсването и 
раздвояването на краищата. 

 • Растителните восъци предпазват 
прическата от температурни про-
мени, UV лъчи, хлорирана вода и 
други негативни фактори на окол-
ната среда.

 • Подходяща за всички типове коса, 
насища с жизнена енергия, въз-
връщайки здравия блясък, краси-
вия, поддържан вид.

200 мл 

Пшеничните микропротеини   
(Gluadin WLM Benz) — ЗАЩИТАВАТ 
И ВЪЗСТАНОВЯВАТ УВРЕДЕНИТЕ КОСИ, 
ПРОНИКВАЙКИ ДЪЛБОКО В КОСЪМА. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

РАЗКОШ. КРАСОТА. 
ЗДРАВЕ. СИЯНИЕ.
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416044

ШАМПОАН ЗА КОСА 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
Подхранващият шампоан с 
пшенични протеини и липиди 
деликатно почиства и възста-
новява увредената и боядиса-
на коса, правейки я еластична 
и послушна. Умната формула 
намалява накъсването с 80%, 
придава гладкост и блясък, 
запазва цвета на боядисаната 
коса и го прави по-траен.
250 мл  

416045

БАЛСАМ ЗА КОСА 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ
Балсамът с растителен ке-
ратин и липиди от пшеница 
възстановява увредените коси, 
укрепвайки ги отвътре. Предо-
твратява загубата на цвета при 
боядисаната коса, запечатвайки 
кутикулата. С 80% намалява 
накъсването и порьозността на 
косата, придава й еластичност и 
естествен блясък.
250 мл  

Иновационен компонент 
Kerestore 2.0 — ОСИГУРЯВА УМНО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УВРЕЖДЕНИТЕ 
УЧАСТЪЦИ. УВЕЛИЧАВА ДИАМЕТЪРА НА 
КОСЪМА, ПРИДАВАЙКИ НА ПРИЧЕСКАТА 
ГЪСТОТА И ОБЕМ.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

РАЗКОШ. КРАСОТА. 
ЗДРАВЕ. СИЯНИЕ.
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* При употреба да не се допуска попадане в очите, 
възможно дразнене на лигавиците. 

417704
ШАМПОАН ЗА РАСТЕЖ НА КОСАТА 
Шампоанът ефективно почиства и стимулира кръвообращението в ко-
жата на главата, допринася за укрепването и растежа на силна, здрава 
коса. Подхранващите компоненти и витамините намаляват риска от 
увреждане и накъсване при разресване и сушене със сешоар.
250 мл  

Екстракт от червени чушки 
ПОДОБРЯВА КРЪВООБРЪЩЕНИЕТО В 
КОЖАТА НА ГЛАВАТА, УСИЛВА РАСТЕЖА НА 
КОСАТА, УКРЕПВА КОСМЕНИТЕ ЛУКОВИЦИ.
Косата получава повече подхранващи вещества, започва да расте 
по-добре, става силна, блестяща и копринено мека.

СИЛНА  
И ГЪСТА КОСА

РАСТЕЖ И СИЛНА КОСА
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БЛЕСТЯЩА,  
ГЛАДКА КОСА

416039

ШАМПОАН ЗА КОСА  
ХИДРАТИРАЩ 
Мек шампоан, който ефективно и вни-
мателно почиства косата и кожата на 
главата, осигурява продължителна 
хидратация, допринася за укрепване 
на косата, прави я гладка и еластична. 
Намалява наелектризирането на ко-
сата, прави я не толкова хвърчаща, а 
и нормализира работата на мастните 
жлези, намалява лющенето и чувство-
то на стегнатост.
250 мл 

Сокът от алое  
ХИДРАТИРА КОСАТА И КОЖАТА  
НА ГЛАВАТА, ПРЕДОТВРАТЯВА  

ПОЯВАТА НА ПЪРХОТ,  
ДОПРИНАСЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА УВРЕЖДАНИЯТА.

416040

БАЛСАМ ЗА КОСА 
ХИДРАТИРАЩ 
Мекият хидратиращ балсам със сок от 
алое и D-пантенол облекчава разресва-
нето и оформянето на сухата и влажна 
коса, възстановява отслабените учас-
тъци, намалява електростатичното на-
прежение, поддържа еластичността и 
придава блясък без да я утежнява.
250 мл 

БЕЗ УТЕЖНЯВАНЕ. 
ВСЕКИ ДЕН!

ХИДРАТАЦИЯ
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416042

ШАМПОАН ЗА ОБЕМ  
НА КОСАТА
Мекият шампоан с аминокисе-
лини от соя и пшеница ефек-
тивно и внимателно почиства 
косата и кожата на главата, 
допринася за намаляване на 
омазняването. Придава на 
косата забележим обем, въз-
становявайки хидрофобността 
отвътре и увеличавайки де-
белината на всеки косъм без 
утежняване. Поддържа елас-
тичността на косата и намалява 
накъсването.
250 мл 

416043

БАЛСАМ ЗА ОБЕМ НА 
КОСАТА 
Балсамът с аминокиселини от 
соя и пшеница увеличава обе-
ма и повишава еластичността 
на косата, намалява накъсва-
нето и окапването. Регулира 
омазняването на кожата на 
главата, не утежнява, помага за 
запазване на обема в корените 
в продължение на целия ден. 
Косата изглежда пищна, гладка 
и блестяща.

 250 мл 

Хидролати от салвия и 
мащерка —  
МОЩНИ АНТИОКСИДАНТИ, ТОНИЗИРАТ 
КОЖАТА НА ГЛАВАТА, ПРИТЕЖАВАТ 
ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО СВОЙСТВО, 
ДОПРИНАСЯТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
НА ОМАЗНЯВАНЕТО НА КОЖАТА И 
КОРЕНИТЕ НА КОСАТА. 

ОБЕМ НА КОСАТА

СИЛНА  
И ГЪСТА КОСА
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419020
ДУШГЕЛ С КОНОПЕНО МАСЛО
Ароматният душгел с конопено масло 
внимателно почиства и интензивно 
подхранва кожата, поддържа липидния 
ù баланс. Хидролатите и растителните 
екстракти допринасят за поддържане-
то на тонуса и здравето на кожата.
200 мл  

НАСТРОЕНИЕ  
В ЗЕЛЕНО!
КРИСТАЛНИЯТ АРОМАТ  
НА СВЕЖА, СОЧНА ЗЕЛЕНИНА 
ПРЕДИЗВИКВА БОДРОСТ, 
ПОМАГА ТИ ДА СЕ СЪБУДИШ  
В ДОБРО НАСТРОЕНИЕ.

Полезността на конопеното масло, усилена от 
другите активни компоненти, е запазена в серията 
продукти за грижа за косата и тялото от SIBERIAN 
WELLNESS.

КОНОПЕНО МАСЛО: 
 • подхранва и защитава кожата
 • нормализира нивото на влага в кожата
 • отстранява сухотата и лющенето на кожата
 • придава гладкост и копринена мекота на кожата
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419021

КРЕМ ЗА ТЯЛО 
С КОНОПЕНО МАСЛО
Кремът за интензивна хидра-
тация с конопено масло до-
принася за възстановяване на 
хидролипидния баланс на ко-
жата, поддържа нейната елас-
тичност и гладкост, подхранва 
я и я прави мека, има успокоя-
ващо действие. Попива бързо 
без омазняване и лепкавост.
200 мл  

415503

ШАМПОАН С 
КОНОПЕНО МАСЛО
Шампоанът с конопено масло 
помага за възстановяване на 
сухата коса, увредена от ре-
довно боядисване и нагряване 
при оформяне. Изглажда ки-
чурите и улеснява разресване-
то, без да утежнява косата.
200 мл  

415505

МАСКА ЗА КОСА 
С КОНОПЕНО МАСЛО
Маската с конопено масло 
допринася за дълбокото под-
хранване и хидратация на 
косата по цялата ù  дължина. 
Помага за неутрализиране на 
статичното електричество, 
укрепва космените луковици, 
придава блясък и гладкост.
200 мл  
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ЕКСТРАКТ ОТ МАГНОЛИЯ 
характеризира се с разнообразни 
успокояващи и омекотяващи свойства, 
затова се използва в традиционната 
китайска медицина и аюрведа за 
отстраняване на неврогенните 
раздразнения и намаляване на 
зачервяванията на кожата.   

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА  
допринася за поддържането на 
естествената микрофлора, предпазва 
от развитие на патогенни бактерии и 
поддържа pH-баланса в интимната област.

411568

САПУН ЗА ИНТИМНА 
ХИГИЕНА 
Нежният сапун внимателно почист-
ва, помага да се запази чистотата и 
свежест та за целия ден, допринася да 
се възстанови естествената микрофло-
ра в интимната област. Етеричните мас-
ла и екстрактът от магнолия в състава 
осигуряват деликатната грижа, пома-
гат да се премахне усещането за сухота 
и дискомфорта, помагат за възстано-
вяване на естествената микрофлора и 
поддържането на местния имунитет. 

Активен състав: етерични масла от чаено дърво, 
лавандула, мента и розмарин, сок от алое, екстракт от 
магнолия, комплекс растителни екстракти ENDESSENCE 
(екстракти от рододендрон на Адамс, елеутерокок, 
родиола, маралов корен (левзея), байкалски шлемник).

300 мл 411568 

411576

ДЕО-ГЕЛ ЗА ИНТИМНА 
ХИГИЕНА
Внимателно почиства нежната кожа 
в интимната област. Дезодорира, 
поддържа баланса на микрофлората. 
Мекият почистващ гел хидратира, до-
принася за премахване на дискомфор-
та и неприятния мирис в интимната об-
ласт. Активните вещества в съчетание 
с комплекса от растителни екстракти 
ENDESSENCE повишават естествената 
защита на кожата.

Активен състав: екстракти от сапунени ядки, маг-
нолия, аир, амарант, невен и лайка, млечна киселина, 
трехалоза, комплекс растителни екстракти ENDESSENCE 
(екстракти от рододендрон на Адамс, елеутерокок, 
родиола, маралов корен (левзея), байкалски шлемник).

150 мл  
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412269

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН 
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ SPF 50 
Високоефективна защита от фо-
тостареене и пигментация, вни-
мателна грижа за кожата на ли-
цето. Крем c растителен комплекс 
ENDESSENCE с пантенол и екстракт 
от невен помага да се справим с 
негативното въздействие на окол-
ната среда. Високоефективните 
филтри осигуряват надеждна за-
щита от UVA- и UVB-лъчи. 

Активен състав: пантенол, масло от невен, 
витамин Е, комбинация от високоефективни 
филтри, комплекс растителни екстракти 
ENDESSENCE (екстракти от рододендрон на 
Адамс, елеутерокок, родиола, маралов корен 
(левзея), байкалски шлемник).

50 мл  

412270

СЛЪНЦЕЗАЩИТНО 
МЛЯКО ЗА ТЯЛО SPF 30 
Нежното мляко с растителен 
комплекс ENDESSENCE осигуря-
ва ефективна защита от UVA- и 
UVB-лъчи и притежава меко де-
ликатно действие. Надеждно за-
щитава кожата от фотостареене, 
изгаряне и увреждане. Маслото 
от абисински синап, витамин Е 
и масло от невен внимателно се 
грижат за кожата на тялото, пра-
вейки я гладка и нежна. 

Активен състав: маслоот абисински синап, 
масло от невен, витамин Е, пантенол, комби-
нация от високоефективни филтри, комплекс 
растителни екстракти ENDESSENCE (екстракти 
от рододендрон на Адамс, елеутерокок, 
родиола, маралов корен (левзея), байкалски 
шлемник).

100 мл  

ВОДОУСТОЙЧИВ 
ЕФЕКТ

ВИСОКА 
СТЕПЕН НА 
ЗАЩИТА ОТ 
ПИГМЕНТАЦИЯ. 
ЕФЕКТИВЕН ДО 
7 ЧАСА.
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411580

УСПОКОЯВАЩ БАЛСАМ 
ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ 
Помага за отстраняване на диском-
форта след бръснене, успокоява и 
прави кожата мека, активизира про-
цесите на обновяване. Балсамът при-
ятно освежава кожата, попива бързо, 
без да оставя усещане за лепкавост 
и стегнатост.

Активен състав: масла от кедрови ядки, лешници и 
шам фъстък, екстракти от розмарин, салвия, ве-
тивер, комплекс растителни екстракти ENDESSENCE 
(екстракти от рододендрон на Адамс, елеутерокок, 
родиола, маралов корен (левзея), байкалски шлем-
ник).

100 мл   

411581

УСПОКОЯВАЩ ГЕЛ ЗА 
БРЪСНЕНЕ
Освежаващият гел дава възможност 
бръсненето да бъде по-комфортно 
и по-приятно. Етеричните масла 
предотвратяват възникването на 
дразнене, растителните екстракти 
помагат за обновяването на кожата, 
а комплексът ENDESSENCE доприна-
ся за запазване на младостта и све-
жестта на кожата.

Активен състав: екстракти от живовляк, жаблек, 
етерични масла от салвия, хвойна, ветивер, ком-
плекс растителни екстракти ENDESSENCE (екстракти 
от рододендрон на Адамс, елеутерокок, родиола, 
маралов корен (левзея), байкалски шлемник).

100 мл  

411579

ШАМПОАН - ДУШГЕЛ  
ЗА МЪЖЕ
Универсалното средство 2 в 1 дава 
на тялото и косата свежест и енергия 
за целия ден, прекрасно подхожда 
за всекидневна употреба, не дразни 
чувствителната кожа, не изсушава, 
отлично се отмива и не оставя усеща-
не за стегнатост. Кофеинът и L-арги-
нинът тонизират кожата; екстрактите 
от женшен и мащерка имат общоук-
репващо действие.

Активен състав: екстракти от женшен и мащер-
ка, кофеин, L-аргинин, етерични масла от мента, 
салвия и бергамот, комплекс растителни екстракти 
ENDESSENCE (екстракти от рододендрон на Адамс, 
елеутерокок, родиола, маралов корен (левзея), 
байкалски шлемник).

250 мл   

МАСЛО ОТ САЛВИЯ  
помага да се предотврати 
развитие на възпаления след 
бръснене и нормализира 
изработката на кожна мазнина, 
дезодорира, допринася за 
свиване на порите и намалява 
проявите на акне.

МАСЛО ОТ КЕДРОВИ ЯДКИ  
допринася за възстановяването 
на кожата, подхранва я и 
я прави мека, помага да се 
съхрани младостта.

КО
ЗМ

ЕТ
И

К
А

 З
А

 М
Ъ

Ж
Е

90

 409978

ПОДХРАНВАЩ 
КРЕМ ЗА ТЯЛО
Средство с приятна 
кремообразна текстура 
съдържащо масла от 
шамфъстък, облепиха и 
камелина. Дарява сухата 
и дехид ратирана кожа 
със свежест и кадифе-
на мекота. Екстрактът 
от горски ягоди и рас-
тителният комплекс 
ENDESSENCE допринасят 
за възстановяването 
на липидната бариера 
на кожата, възвръщат ù 
комфорта и мекотата.

Активен състав: екстракт от гор-
ски ягоди, масла от шамфъстък, 
облепиха, камелина, комплекс 
растителни екстракти ENDESSENCE 
(екстракти от рододендрон на 
Адамс, елеутерокок, родиола, 
маралов корен (левзея), байкалски 
шлемник).

150 мл  

 410274

ОСВЕЖАВАЩ 
ДУШГЕЛ
Нежен гел със сочен 
аромат на облепиха 
внимателно почиства 
и подхранва кожата. 
Растителният комплекс 
ENDESSENCE и екстрак-
тът от облепиха допри-
насят за обновяването 
на клетките на кожата, 
хидролатът от мащерка 
тонизира, бетаинът и 
протеините от амарант 
придават мекота, пре-
дотвратяват появата на 
стегнатост и сухота на 
кожата.

Активен състав: екстракт от 
облепиха, хидролат от мащерка, 
бетаин, протеини от амарант, 
комплекс растителни екстракти 
ENDESSENCE (екстракти от родо-
дендрон на Адамс, елеутерокок, 
родиола, маралов корен (левзея), 
байкалски шлемник).

250 мл  

411588

ДЕЗОДОРИРАЩ 
КРЕМ ЗА КРАКА
Натурален растителен 
екстракт Evosina®, масла от 
манука, туя, чаено дърво 
и екстракт от маклея имат 
антибактериално действие, 
отстраняват сърбежа, па-
ренето и неприятната ми-
ризма. Екстрактите от аир, 
дъбова кора и нишесте от 
тапиока намаляват потоот-
делянето и поддържат све-
жестта в течение на деня.

Активен състав: натриев уснинат (на-
турален растителен екстракт Evosina®), 
масла от елови иглички, манука, туя, 
чаено дърво, етерични масла от чаено 
дърво и евкалипт, екстракти от маклея, 
аир и дъбова кора, нишесте от тапи-
ока, комплекс растителни екстракти 
ENDESSENCE (екстракти от рододендрон 
на Адамс, елеутерокок, родиола, ле-
взея, байкалски шлемник).

75 мл   

ЕКСТРАКТИ ОТ АИР  
И АМАРАНТ 
имат регенериращо действие 
върху уморената  и увредена  
кожа. Подобряват еластич-
ността, успокояват и защита-
ват кожата.
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401833

МАСАЖНО МАСЛО
ЗАГРЯВАЩО
Масажът със загряващото масло има 
общоукрепващо действие и стимулира 
процеса на кръвообращение. Помага 
при мускулно пренапрежение.

Активен състав: масла от червени чушки и гореща 
ванилия, етерични масла от джинджифил, канела, 
салвия, ветивер, мандарина.

100 мл  

401834

МАСАЖНО МАСЛО
ОТПУСКАЩО
Изисканата смес от сандалово дърво, 
кардамон, здравец и евкалипт благот-
ворно въздейства върху организма, 
помага за възстановяване на силите 
и укрепване на имунитета. Изравнява 
кожата.

Активен състав: етереично масло от лавандула, ете-
рични масла от мента и сандалово дърво, екстракт от 
комунига, сусамово масло.

100 мл  

401832

МАСАЖНО МАСЛО
ТОНИЗИРАЩО
Открийте за себе си необикновената 
топлина и енергия на сибирските ете-
рични масла и на ментата с тонизиращ 
ефект! Масажът с това масло подобря-
ва кръвообращението и помага да се 
премахне умората.

Активен състав: етерични масла от лимонова трева 
и мента, етерични масла от ела и мащерка, масла от 
зелено кафе и лешник.

100 мл  
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L’INSPIRATION 
DE SIBÉRIE 
BY SIBERIAN WELLNESS 

409846

ПАРФЮМЕН 
ДУШГЕЛ TAIGA
Първичната тайга: свежестта 
на сибирския бор изпъква в 
знойния горски букет, раз-
кривайки тайната на природ-
ната сила!
230 мл  
Връхни нотки: иглички на си-
бирски кедър, кардамон, севе-
рен кипарис
Средни нотки: сибирски бор, 
свежест
Базови нотки: сандалово дър-
во, сибирски кедър, пачули, 
амбра, елов балсам, хвойнов 
горски мъх

409848

ПАРФЮМЕН 
ДУШГЕЛ ALTAI
Алтайско лято: полъх на вя-
тър, свежест на прозрачни 
езера, нежни цветчета и леко 
замайване от високите пла-
нини.
230 мл  
Връхни нотки: лимонова 
монарда (бергамот), коко-
сова вода, тиаре (таитянска 
гардения)
Средни нотки: портокалов цвят, 
иланг-иланг, жасмин
Базови нотки: тубероза, бур-
бонска ванилия, бял мускус

Връхни нотки: цитрусови нот-
ки, лимонова монарда (берга-
мот), цит русова свежест
Средни нотки: смокинови 
листа, планинска лавандула, 
пикантен джинджифил
Базови нотки: ветивер, бял 
мускус, сандалово дърво

409850

ПАРФЮМЕН 
ДУШГЕЛ OLKHON
Свеж дъх на свобода: лек 
вятър на върха на скала, на-
грети от слънцето камъни, 
зеленина на тайга, меки дър-
весни нотки…
230 мл  

РАЗКОШНИЯТ ДУШГЕЛ 
ОБРАЗУВА АРОМАТНА ПЯНА, 
ВНИМАТЕЛНО ПОЧИСТВА 
И ПРАВИ КОЖАТА МЕКА, 
ВЪЗСТАНОВЯВА ЕСТЕСТВЕНИЯ 
РH-БАЛАНС.
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РАЗТВОРИ СЕ В ХАРМОНИЯ  
С ПРИРОДАТА
Колекцията е създадена специално за грижа за тя-
лото, когато е необходимо да възстановиш емоцио-
налното равновесие и силите, да подчертаеш своя-
та природна красота и да изглеждаш безупречно.

410022

1. ГОРСКА ЯГОДА & ЗЕЛЕН ЧАЙ
ХИДРАТИРАЩ ДУШГЕЛ-КРЕМ 
Гел-крем с копринена текстура и чувствен аромат 
на узрели горски ягоди, потопен в освежаващите 
нотки на зелен чай. Ефективно отстранява замър-
сяването, придава на кожата сияние и я прави 
по-еластична!

Активен състав: масла от шам фъстък и ши, екстракти от  
горска ягода, зелен чай и малини.

250 мл  

410019

2. ГОРСКА ЯГОДА & ЗЕЛЕН ЧАЙ
ХИДРАТИРАЩО МЛЯКО ЗА ТЯЛО
Превърнете грижата за кожата в истинско удо-
волствие! Мляко с нежна текстура подхранва 
кожата и я прави мека, дарява я с чувствен аромат 
на горска ягода и освежаващ зелен чай. Сърцето на 
продукта – разкошни масла от ши и шам фъстък, 
тонизиращ екстракт от листенца зелен чай, а също 
и екстракти от горски ягоди и малини, притежа-
ващи великолепни овлажняващи и подхранващи 
свойства.

Активен състав: екстракти от горски ягоди, зелен чай и малини.
250 мл   

410016

3. ГОРСКА ЯГОДА & ЗЕЛЕН ЧАЙ
ЗАХАРЕН СКРАБ ЗА ТЯЛО
Нежен скраб със захар и смлени семенца от ягоди 
дарява кожата с възхитителна мекота. Чувственият 
аромат на горски ягоди, подчертан от освежава-
щите нотки на зеления чай, превръща грижата за 
кожата в изискано удоволствие! Екстрактът от пло-
довете на горските ягоди превъзходно подхранва 
кожата и й придава сияйност. Ежедневната грижа с 
използването на средствата на основата на горски 
ягоди – това е ключът към съвършената кожа!

Активен състав: захар, смлени семенца от ягоди, 
екстракти от зелен чай, горски ягоди и малини, 
етерични масла от ши и шам фъстък.

100 мл  

SPA collection
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411170

МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ЗА РЪЦЕ
Искрящ плодово-цитрусов аромат на 
сочна малина и свежа вербена.

Активен състав: екстракт от малини, хидролат на вер-
бена, витамин РР.

75 мл  

411168

МЛЕЧЕН ОВЕС & ОРИЗОВО 
МАСЛО
КРЕМ ЗА РЪЦЕ
Невероятно нежен аромат.

Активен състав: масло от оризови трици, екстракт от 
овес, витамин РР.

75 мл  

Крем с лека текстура и нежен аромат даря-
ва на кожата на ръцете възхитителен ком-
форт, подхранване и интензивно овлажня-
ване. Витамин РР стимулира обновлението 
на кожата, допринася за увеличаване на 
синтеза на колаген, възвръща на кожата 
природната гладкост и еластичност. Кре-
мът е незаменим спътник при пътуване, на 
работа и у дома.

410021

КЕДЪР & ЯБЪЛКА
ХИДРАТИРАЩ ДУШГЕЛ-КРЕМ
Душгел-крем с аромат на сочна ябълка и благоро-
ден кедър подарява добро настроение от ранно 
утро! Меката формула с растителни компоненти 
осигурява ефективно възстановяване и прекрас-
но освежава кожата, възвръща ù красотата и 
здравия външен вид.

Активен състав: масла от ши, шам фъстък и кедър, сок от ябълка и 
етерично масло от ела.

250 мл  

410018

КЕДЪР & ЯБЪЛКА
ХИДРАТИРАЩО МЛЯКО ЗА ТЯЛО
Хидратиращо мляко с нежна текстура прекрас-
но се попива от кожата, хидратира и омекотява 
кожата, придава й гладкост. Сокът от ябълка 
освежава кожата, тонизира и повишава елас-
тичността, ценното кедрово масло великолепно 
подхранва. След прилагане върху тялото остава 
ароматен шлейф от благороден кедър и сочна 
ябълка!

Активен състав: масла  от кедър и соя, сок от ябълка и етерично масло 
от ела.

250 мл  

410015

КЕДЪР & ЯБЪЛКА
ЗАХАРЕН СКРАБ ЗА ТЯЛО
Нежен скраб със захар и смлени черупки от ке-
дрови орехи ексфолират кожата, даряват я с чув-
ство на свежест и мекота! Великолепните масла 
от ши и шам фъстък притежават овлажняващи 
свойства, ценното кедрово масло превъзходно 
подхранва и насища с витамини. Маслото от ела в 
състава на скраба – находка за тези, които искат 
да имат стегната и сияеща кожа, тъй като сред-
ствата с масло от ела стимулират образуването на 
колаген и повишават гъвкавостта.

Активен състав: захар, черупки от кедров орех, етерично масло от 
кедър, етерично масло от ела, масла от шам фъстък и ши.

100 мл  
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EXPERALTA PLATINUM
ПЕПТИДНА КОЗМЕТИКА –  
ПРОГРЕСИВНА  
ГРИЖА ЗА КОЖАТА  
НА ЛИЦЕТО

Козметичните средства  
на основата на пептиди  
СА МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНИ  
от кремовете с големи 
молекули колаген и еластин. 
Подобна козметика има 
по-висока себестойност 
поради сложния процес на 
производство и осигурява 
гарантиран резултат.

Пептиди – съединения, състоящи се от само 
няколко аминокиселини. Наномолекулите 
на пептидите свободно проникват в 
дълбочина в дермата, стимулират 
процесите на регенерация, позволявайки да 
се постигне чувствителен и продължителен 
ефект на хидратация.
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КОМПЛЕКС ПЕПТИДИ,  
СВЪРЗАНИ С ПЕРЛЕНА 
ПУДРА
Мощен антиоксидант с висока 
степен на биодостъпност – за-
щитава от преждевременно 
стареене.

Опакована в специални контейне-
ри-микросфери, тя прониква в дъл-
боките слоеве на кожата, където се 
разгръща, набухва и, освобождавайки 
се, изтласква бръчките отвътре, осигу-
рявайки мигновен подмладяващ ефект.

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН СЕРУМ
Формулата на новото поколение 
интелектуален серум е обогатена с 
Hyaluronic Filling Spheres (хиалуронови 
сфери-филъри), които допринасят 
за дълбокото и продължително въз-
действие върху бръчките. Екстракти-
те от гъба рейши и вишневи листа, 
а също и маслото от семена от сибир-
ска червена боровинка осигуряват 
мощна антиейдж и антиоксидантна 
защита за сияеща и млада кожа.
50 мл  409280

РЕЗЕРВЕН  БЛОК

ECO-FRIENDLY 
ОПАКОВКА!

413494
413495

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН 
КРЕМ
Поглезете своята кожа с разко-
шен интелектуален крем! Благо-
дарение на леката и кадифена 
текстура той бързо попива и е 
идеална основа под грима. Ум-
ната формула работи на ниво 
дерма: DiamondSIRT® допринася 
за възстановяване на кожата 
отвътре, а SWT-7™ (екстракт от 
сверция) помага за изравняване 
на вертикалните и хоризонтал-
ните бръчки – положителният 
ефект се забелязва още след 7 
дни. Екстрактът от алтайската 
гъба рейши притежава мощни 
антиоксидантни свойства, защи-
тавайки кожата от преждевре-
менно стареене.

50 мл (с резервен блок)  
50 мл (резервен блок)   

3 ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • С 85% по-малко въглероден 

диокис в атмосферата при 
преработката на опаковката*.

 • Вътрешен термос (сменяем 
блок — рефил) изработен от 
преработен РР (полипропи-
лен).

 • Многократно използване на 
скъпата красива кутия. Сме-
няем вътрешен термос, който 
лесно се заменя с нов.

* По данни на производителя на опаковки RPC BRAMLAGE.

ЕКОЛОГИЧНО 
ОТГОВОРНО 
РАЗУМНО 

ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНА  
ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА
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 404326

ОКОЛООЧЕН КРЕМ 
Високоефективен околоочен крем – минимизира появата 
на мимически бръчки и тъмни кръгове под очите. Природ-
ните олигозахариди допринасят за продължителната хи-
дратация. Кожата става по-гъвкава, еластична и стегната. 
Ултралекият възстановяващ крем на природна основа от 
пчелен восък, масла от жожоба, маслина и камелия обо-
гатен с мощни екстракти от рейши, шикша (емпетрум) и 
пчелно млечице за продължителна и невидима защита. 
15 мл  

 408374

ИНТЕНЗИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАЩ  
НОЩЕН КРЕМ
Подобрена биолифтингова формула с обемен ефект 
помага за изглаждане на бръчките. Резултат: кожата 
изглежда по-равна и стегната, контурът на лицето – по-
ясен. Съдържа ценни растителни масла от маслина, ши, 
сусам, антиейдж биопептиден комплекс, екстракти от 
божур, амарант и теменужки, допринасящи за бързо об-
новление на кожата.
50 мл  

 408373

ИНТЕНЗИВНО ПОДМЛАДЯВАЩ  
ДНЕВЕН КРЕМ
Усъвършенстваната антиейдж формула помага да се 
увеличи еластичността на кожата и да я защити от дехи-
дратация, допринасяйки за възстановяване на запаса от 
влага. Природните компоненти (розова родиола, невен и 
женшен), влизащи в състава на крема, обилно подхранват 
и овлажняват кожата, помагайки да я защитят от възрас-
товите изменения, правейки я гладка и сияеща. Съдържа 
натурален биопептиден комплекс, хидрогенизирана 
ненаситена фракция от зехтин, екстракти от сибирска 
родиола, невен и женшен, които допринасят за дълбокото 
и продължително хидратиране на кожата. 
50 мл  

 408372

ПОДМЛАДЯВАЩ ДНЕВЕН ФЛУИД
Скъпоценен биопептиден комплекс, екстракт от готу кола 
и масло от сибирска облепиха овлажняват дълбоко, под-
хранват и допринасят за възстановяване на стареещата 
кожа. Само след няколко седмици вашето лице ще изглеж-
да по-младо: бръчките ще се изгладят, контурът ще стане 
по-ясен, а тенът – по-равен. Крем за лице с лека текстура, 
на основата на масла от сибирска облепиха и семена от 
алтайска рапица, обогатен с екстракти от розмарин, готу 
кола, гъби рейши и шийтаке. Поддържа вашата естествена 
красота всеки ден. 
50 мл   

411998 
тон 2 / среден

407583 
тон 1 / светъл

ХИДРАТИРАЩ 
ТОНИРАЩ КРЕМ SPF 15
Разкошен подхранващ крем с 
топяща се текстура овлажнява 
кожата и създава невидимо по-
критие, което деликатно израв-
нява тена на лицето. 
Специална формула 3 в 1:
1. Прави тънките линии и бръчици 
по-незабележими.
2. Възстановява младежкото сия-
ние на кожата.
3. Защитава от вредното въз-
действие на UV-лъчите благода-
рение на SPF.
Редовното използване на крема 
допринася за възстановяването, 
заздравяването и изглаждането 
на кожата на лицето.
30 мл 
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ПОЛУЧИ  
МАКСИМУМА  
ОТ ДОМАШНИТЕ 
ГРИЖИ

НОВО  
2021

* В сравнение със серумите-концентрати от серията Experalta Platinum.

Иновационни и природни компоненти 
съчетани в идеална формула, работеща 
в три направления: 

 • ПОДКРЕПА НА ОСНОВНИТЕ  
ФУНКЦИИ НА КОЖАТА

 • УСИЛВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ОБИЧАЙНИТЕ 
ГРИЖИ ДО МАКСИМУМ 

 • АКТИВИРАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ  
РЕСУРСИ НА ОРГАНИЗМА 
ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОЖАТА

С 25% ПО-ВИСОКА 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА АКТИВНИ 
СЪСТАВКИ*.

МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ЕМУЛГАТОРИ И ЕМОЛЕНТИ, 
КОЕТО УСИЛВА ПРОНИКВАНЕ-
ТО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
В КОЖАТА.

НАСОЧЕНО ДЕЙСТВИЕ, ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ, ТРАЙНО 
РЕШЕНИЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ 
НА КОЖАТА.

25%

MIN
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НОВА ФОРМУЛА ЗА КРАСОТА 
— АМПУЛНИ КОНЦЕНТРАТИ 
EXPERALTA PLATINUM

МИГНОВЕНО ВЪЗСТАНОВЯВА 
ДАЖЕ БЕЗЖИЗНЕНАТА КОЖА, 
ЗАГУБИЛА ЕЛАСТИЧНОСТТА 
СИ И РАВНИЯ ТЕН

416105
АМПУЛЕН 
КОНЦЕНТРАТ
ВЪЗРАЖДАНЕ
30 мл 

УТОЛЯВА ЖАЖДАТА  
НА ДЕХИДРАТИРАНАТА 
КОЖА: ИНТЕНЗИВНО 
ХИДРАТИРА И ЗАЩИТАВА  
ОТ ЗАГУБА НА ВЛАГА,  
РАЗГЛАЖДА ДРЕБНИТЕ 
БРЪЧИЦИ  
И ТЪНКИТЕ ЛИНИИ

416106
АМПУЛЕН КОНЦЕНТРАТ
ХИДРАТАЦИЯ
30 мл 

3D HA  
(хиалуронова киселина) 

Има триизмерна структура, 
благодарение на което се 
задържа по-дълго върху ко-
жата, осигурявайки по-про-
дължителна хидратация. 
Създава ефект на намалява-
не на видимите бръчки.

BioDTox
Биоактивен комплекс от 
натурални екстракти от 
алое, цитруси и броколи. 
Неутрализира действи-
ето на свободните ради-
кали и токсини, израв-
нява кожата, правейки я 
по-светла и сияеща.

БЕЗ  
SLS/SLES

БЕЗ МИНЕРАЛНИ 
МАСЛА

БЕЗ  
ПАРАБЕНИ

БЕЗ  
АЛКОХОЛ

ПОДХОДЯЩ ЗА 
ВЕГАНИ

НЕ Е ТЕСТВАНО 
ВЪРХУ ЖИВОТНИ

ВЪЗРАЖДАНЕ

ХИДРАТАЦИЯ
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416107
АМПУЛЕН КОНЦЕНТРАТ

ЛИФТИНГ 
И ЕЛАСТИЧНОСТ
30 мл 

LIFTONIN® — 
XPRESS 
безопасен и биоактивен  
компонент от микроводорасли.

Намалява бръчките със 74%.

БЕЗ  
SLS/SLES

БЕЗ МИНЕРАЛНИ 
МАСЛА

БЕЗ  
ПАРАБЕНИ

БЕЗ  
АЛКОХОЛ

ПОДХОДЯЩ ЗА 
ВЕГАНИ

НЕ Е ТЕСТВАНО 
ВЪРХУ ЖИВОТНИ

ЛИФТИНГ И ЕЛАСТИЧНОСТ

С БАКУЧИОЛ

ЗАБЕЛЕЖИМ 
ЛИФТИНГ ЕФЕКТ 
В ТЕЧЕНИЕ 
НА ЕДИН ЧАС

МИГНОВЕН ЛИФТИНГ, НАМАЛЯВАНЕ НА 
ДЪЛБОЧИНАТА НА МИМИЧЕСКИТЕ И 
ГРАВИТАЦИОН НИТЕ БРЪЧКИ
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 • НЯМА НЕДОСТАТЪЦИТЕ И СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ 
НА РЕТИНОЛА. 

 • ПОДХОДЯЩ ЗА МАЗНА, СУХА, УВЯХНАЛА И 
ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА. 

 • БЕЗ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕ 
ПРЕДИЗВИКВА ЛЮЩЕНЕ И ДРАЗНЕНЕ.

416108
АМПУЛЕН 
КОНЦЕНТРАТ

С БАКУЧИОЛ
30 мл 

Бакучиол  
(от лескова псоралея) 

Пръв растителен аналог на 
ретинола с идентично анти-
ейдж действие, преобразяващ 
кожата.

Следвайки екопринци-
пите на Компанията, 
ние не сме включили 
козметичен капкомер в 
комплект с ампулните 
концентрати. Можете 
да го получите отдел-
но.

КАПКОМЕР 
107557 

КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ АМПУЛНИТЕ 
КОНЦЕНТРАТИ
 • Прилагайте след почистване на 

кожата сутрин или вечер.
 • Леко разклатете флакона, мах-

нете техническата капачка и 
поставете капкомера.

 • Извадете средството и нанесете 
5–7 капки от съдържанието вър-
ху кожата на лицето, шията и де-
колтето по масажните линии. 

 • Разнесете по кожата с леки по-
тупващи движения с възглав-
ничките на пръстите. По същия 
начин нанесете още 3–5 капки. 

 • Почакайте до пълното попива-
не на концентрата. Нанесете 
крем.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
1-2 ПЪТИ  
СЕДМИЧНО.

ИДЕАЛЕН ЗА 
САМОМАСАЖ НА 
ЛИЦЕТО
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 408369

МИЦЕЛАРНА ВОДА 
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА ГРИМ
Благодарение на иновацион-
ната мицеларна формула това 
средство за отстраняване 
на грима осигурява допъл-
нително меко, но ефективно 
почистване и е подходящо 
даже за най-чувствителната 
кожа Богатото на растителни 
екстракти средство притежава 
антиоксидантни и антиейдж 
свойства, подхранва, подмла-
дява и защитава кожата. 
200 мл  

408368

ПОЧИСТВАЩО МАСЛО 
ЗА ИЗМИВАНЕ
Разкошно масло за редовно 
почистване на кожата на ли-
цето и отстраняване на грим 
създадено на основата на 
растителни масла и води. Об-
разувайки приятна емулсия, то 
превъзходно почиства, като не 
оставя усещане за омазненост. 
Идеално подхожда за суха и 
чувствителна кожа.
200 мл  

 409977

НЕЖНО 
ПОЧИСТВАЩО 
СРЕДСТВО
Превърнете ритуала за еже-
дневно почистване в непрекъс-
нато удоволствие! Ултрамеки-
ят почистващ крем е подходящ 
дори за чувствителна кожа, за 
която не са подходящи почист-
ващите средства на основата 
на сапун. Благодарение на 
растителната формула на ос-
новата на масло от сибирски 
кедър и екстракт от ленени 
семена, кожата се омекотява, а 
екстрактът от алтайската гъба 
рейши, богат източник на анти-
оксиданти, ефективно отстра-
нява следите от замърсяване и 
декоративна козметика.
100 мл  
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КРИОЛИФТИНГОВА МАСКА 
ПРОБУЖДА КОЖАТА, ИЗТРИВА 
СЛЕДИТЕ ОТ УМОРАТА  
И ПОДОБРЯВА ЦВЕТА НА ЛИЦЕТО.

 408371

ЕКСФОЛИАНТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА ПОРИТЕ
Разкошно средство, което осигурява 
многостепенно меко почистване на 
кожата от всеки тип, включително 
чувствителната и склонната към драз-
нене: внимателно отстранява кожната 
мазнина и мъртвите клетки, отваря 
порите. Резултат: кожата диша, става 
по-гладка.
100 мл  

 408253

ПОДМЛАДЯВАЩ ТОНИК-
СОФТНЕР
Подмладяващият софтнер има це-
ленасочено действие: хидратира, 
омекотява и обновява кожата след 
почистване. Сега вашата кожа е на-
пълно готова за нанасяне на крем, 
серум и други средства. За добър и 
бърз резултат!
200 мл  

 410091

КРИОЛИФТИНГОВА МАСКА 
ЗА ЛИЦЕ  
«ЛЕДЕНО ДОКОСВАНЕ. 
МИГНОВЕН ЛИФТИНГ»
Разкошно преобразява! Обогатената 
с ободряващи растителни екстракти 
и синапено масло охлаждаща маска 
пробужда кожата на лицето, изтрива 
следите от умората, намалява оттока, 
осигурява лифтинг-ефект. Незаме-
нима в топлото време и в режим на 
цайтнот. Интензивна грижа във вашия 
ритуал за красота.
50 мл   
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КОМПЛЕКСНА ГРИЖА ЗА 
КОЖАТА 
ЗА ЗАПАЗВАНЕ 
НА КРАСОТАТА 
И МЛАДОСТТА
КОМПЛЕКСНАТА ГРИЖА 
РАБОТИ ПО-ЕФЕКТИВНО, 
ОТКОЛКОТО ОТДЕЛНИЯТ 
ПРОДУКТ

Изберете програмата стъпка по стъпка Experalta 
Platinum, получете максимума от използваните 
средства! Резултатът - красива кожа на всяка 
възраст!

УДОБНО:
 • ДА ВЗЕМЕШ СЪС СЕБЕ СИ
 • ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОДУКТА
 • ЗА ПЪТЕШЕСТВИЯ И ПЪТУВАНИЯ

ТВОИТЕ ЛЮБИМИ 
ПРОДУКТИ 
В МИНИ-ВЕРСИИ

ХИДРАТИРАЩ 
ДНЕВЕН ФЛУИД
7 мл  410285

ИНТЕНЗИВНО 
ХИДРАТИРАЩ 
ДНЕВЕН КРЕМ
7 мл  410286

ИНТЕНЗИВНО  
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
НОЩЕН КРЕМ
7 мл  410287

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН  
СЕРУМ
7 мл   410288

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН 
КРЕМ
7 мл  410289

НЕЖНО 
ПОЧИСТВАЩО 
СРЕДСТВО
7 мл  410458

LIMITED

3

21

почистване подготовка  
за грижа

основна  
грижа
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концентрирана  
грижа 4
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РАБОТИШ ТИ —
РАБОТИ

BROWNSLIM 
ПОДДЪРЖА ПРОЦЕСА НА 

ИЗГАРЯНЕ НА МАЗНИНИТЕ, 
ПОВИШАВА ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА ТРЕНИРОВКИТЕ. В 
ОСНОВАТА НА BROWNSLIM – 
ЕКСТРАКТИ ОТ ВОДОРАСЛИ 

УАКАМЕ И ГАРЦИНИЯ 
КАМБОДЖА.

КОМПЛЕКС ОТ ЕКСТРАКТИ 
ОТ АРНИКА, БЪЗ, КЕСТЕН 
И ЗАЛИСТ – във висока 
концентрация оказва из-
разено лимфодренажно 
действие: подобрява ми-
кроциркулацията в кожата, 
предотвратява образува-
нето на застойни явления и 
допринася за извеждането 
на излишните течности от 
организма. Има тонизиращо 
и укрепващо действие. 
МОЛЕКУЛАТА Х50 намалява 
синтеза на липиди, което 
намира израз в намаляване-
то на обема и разглаждане-
то на «портокаловата кора» 
на повърхността на кожата. 
Резултат: по-стегната фигу-
ра, равна и гладка кожа. 411382

THE BODY LAB
CELLULITE SPOT TOPICAL 
CONCENTRATE 
X50 SILHOUETTE

150 мл  

РЕЗУЛТАТ СЛЕД 1 МЕСЕЦ*:
 • С 1,6 см НАМАЛЕНИЕ НА 

ОБЕМА НА БЕДРАТА.
 • ВИДИМО НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПРОЯВИТЕ НА ЦЕЛУЛИТА 
(С 9% НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЕФЕКТА «ПОРТОКАЛОВА 
КОРА»).

 • ПО-ГЛАДКА КОЖА (С 6,5% 
ПОВИШАВАНЕ НА ДЕР-
МАЛНАТА ПЛЪТНОСТ).

ДОКАЗАНО
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GREEN-ПРЕПАРАТ ЗА 
КУХНЯ
ЕДНО СРЕДСТВО — МНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ!
– ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СЪДОВЕ 

И КУХНЕНСКИ ПРЕДМЕТИ
– ИЗМИВАНЕ НА ЯЙЦА, ПЛОДОВЕ, 

ЗЕЛЕНЧУЦИ И САЛАТИ
– ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ ПО ВРЕМЕ 

НА РАБОТА В КУХНЯТА
 • Лесно се разпенва и отлично отстра-

нява даже най-сложните замърсява-
ния, включително загоряла мазнина.

 • Бързо отстранява острите неприятни 
миризми от работните предмети (но-
жове, дъски за рязане и пр.).

 • Напълно се измива с вода.
 • Грижи се за кожата на ръцете — без 

изсъхване  
и дразнене.

 • Подходящ за измиване на детски 
съдове и играчки.

400 мл

КУХНЯ — 
ГЛАВНОТО МЯСТО 
ВКЪЩИ!

AROMAPOLIS  
OLFACTIVE STUDIO
АРОМАТИ, НА КОИТО НИКОЙ 
НЕ МОЖЕ ДА УСТОИ!
ВЪВ ВСЕКИ ФЛАКОН: 
 • 15% ароматни вещества и етерични масла - високата концентрация на етерични 

масла удължава шлейфа и усилва трайността 
 • трайност на аромата до 6 часа.

417418

GOLDEN AMBER & MIDNIGHT SAFFRON
ПАРФЮМНА ВОДА 
Почувствай се като кралица! Ярките нотки на маслото от ами-
рис, превъзходството на шафрана и маслото от сандалово 
дърво придават на композицията съблазнителна трайност. 
Сърцето на композицията включва притегателния аромат на 
сладка нуга и завладяващото звучене на дъбовия мъх. 
Авторски аромат на Белен Гарсия – уникален парфюме-
рист-самоук, създаващ аромати за Eurofragance.
Състав: Alcohol (80% vol.), parfum (fragrance), aqua (water), limonene, linalool, benzyl benzoate.

50 мл

417419

FRESH FIG & SPARKLING TANGERINE
ПАРФЮМНА ВОДА
Ароматът на успеха и насладата от живота! Това е прекрасна 
композицията от цитрусови и водни нотки, цветове на лотос, 
теменуга, елеми (рядък пикантен дървесен аромат с лимоно-
ви нюанси) и смокинови листа. 
Авторски аромат на Белен Гарсия – уникален парфюме-
рист-самоук, създаващ аромати за Eurofragance.

Състав: Alcohol (80% vol.), parfum (fragrance), aqua (water), limonene, linalool, geraniol, 
citronellol, citral.

50 мл.
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417417

DARK VANILLA & CHERRY BLOSSOM
ПАРФЮМНА ВОДА 
Лек, чувствен, цветен аромат – въплъщение на очарование 
и женственост, синоним на енергията и смелите идеи на съ-
временната жена, заобиколена от динамиката на големия 
мегаполис. Потопете се в света на неустоимото съчетание на 
цветове на вишна, сладък портокал, бели цветя, бадем, тъмна 
ванилия и дървесни нотки!
Авторски аромат на френския парфюмерист Люка Сюзак, 
който работи за Givenchy, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo.

Състав: Alcohol (80% vol.), parfum (fragrance), aqua (water), limonene, linalool, 
hydroxycitronellal, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, hexyl cinnamal, citral, geraniol, 
benzyl alcohol, benzyl benzoate.

50 мл



108

тел. 02 983 68 37
Сайт: https://siberianhealth.com/bg

Онлайн магазин: https://bg.siberianhealth.com/bg/bc/index/

2020 г. Natural Vitamins от серията натурални храни Siberian 
Super Natural Nutrition стана победител в Glamour „Best 
of Beauty“ - 2020, в категорията „Красота отвътре“!

2018 г. На 40-ия конкурс «Всероссийская Марка (III тысячеле-
тие). Знак качества XXI века» Siberian Wellness получи 5 
златни знака за качество.

2018 г. Наградата „Най-добър производител на спортни храни“ 
получи линията за спортни храни Siberian Super Natural 
Sport на SIBERIAN WELLNESS.

2017 г. SIBERIAN WELLNESS зае 2-ро място сред най-добрите 
предприятия в Сибир в своя сегмент и получи най-ви-
сока оценка за надеждност „ААА“ в Общоруския бизнес 
рейтинг за 2017 г. 

2017 г. Интензивно подмладяващият дневен крем Experalta 
Platinum получи най-високата награда на списание 
«Домашний очаг» в категорията «Най-добро антивъз-
растово средство» в номинациите „Най-добри дневни 
средства“.

2014 г.  Лауреат от Международния конкурс „Най-добри стоки и 
услуги - ГЕММА“ („Елбифид“).

2013/14  Димлома и сребърен медал от конкурса „100 най-добри 
стоки в Русия“ („Тримегавитал. Бораго и амарант“).

2013 г. Златен медал (Свидетелство) от Международния конкурс 
„Най-добри стоки и услуги - ГЕММА“ („Тримегавитал. 
ДГК Суперконцентрат“ и „Eлбифид“).

2008 г. Лауреат на Общоруския конкурс „100 най-добри стоки 
в Русия“ и златен знак за продукт с високо качество за 
балсамите малахитов, сребърен, ахатов и златен от сери-
ята балсами „Сибирски прополис“

2007 г. Сребърен медал от Общоруския форум „Здрав ица-2007” 
в категорията „Най-добра книга по възстановителна ме-
дицина, курортология и физиотерапия” за „Ръководство 
по микронутриентология” от Ю. Ю. Гичев и Ю. П. Гичев.

2006 г. Диплом от Общоруската програма-конкурс „100 най-до-
бри стоки на Русия” – за колекцията фиточайове 
„Целебните билки на Олхон”.

2002 г. Почетен медал „И.И. Мечников” на Руската академия за 
естествени науки „За практически принос в укрепването 
на здравето на нацията” („Сибирска колекция балсами”).

2001 г. Почетен медал „И.И. Мечников” на Руската академия за 
естествени науки „За практически принос в укрепването 
на здравето на нацията” („Лимфосан”).

  Почетен медал на Руската академия за естествени науки 
„И.И. Мечников” „За практически принос в укрепването 
на здравето на нацията” („Адаптовит”).

  Проф. Юрий Петрович Гичев е награден с почетния ме-
дал „И.И. Мечников” на Руската академия на естествени-
те науки „За практически принос в укрепването на здра-
вето на нацията”.

ПРОФЕСИОНАЛНО И ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ
КОМПАНИЯТА SIBERIAN WELLNESS/СИБИРСКО ЗДРАВЕ Е ЛАУРЕАТ НА МНОЖЕСТВО МЕДАЛИ И ОТЛИЧИЯ - 
ИЗРАЗ НА ПРИНОСА Й В ГРИЖИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА

НАТУРАЛНИТЕ ВИТАМИНИ НА 
SIBERIAN WELLNESS ПОЛУЧИХА 
ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ
2020 година беше доста сложна, но и забележител-
на с  ярките победи на Siberian Wellness! 
Отличена беше нашата програма за първокласни 
хранителни добавки Siberian Super Natural Nutrition. 
Natural Vitamins получи нов престижен статут - по-
бедител в Glamour „Best of Beauty“ - 2020, в кате-
горията „Красота отвътре“! Журито високо оцени 
абсолютно естествените витамини и микроелемен-
ти - Natural Vitamins. В период, когато здравето е 
основната ценност, подкрепата с жизненоважни 
вещества с натурален произход е изключително ва-
жна за организма!

5 ЗЛАТНИ ЗНАКА ЗА КАЧЕСТВО
На 40-ия конкурс «Всероссийская Марка (III тыся-
челетие). Знак качества XXI века» Siberian Wellness 
получи 5 златни знака за качество и правото да 
маркира с тях опаковките на стоките в продълже-
ние на 2 години. Във великолепната петорка са:
1. Суроватъчен протеин от серията Siberian Super 

Natural Sport.
2. Мултикомпонентен протеин премиум-класа от 

серията Siberian Super Natural Sport.
3. ОМЕГА-3 УЛТРА от серията Siberian Super Natural 

Sport.
4. Детокс-блокче (манго) от серията Yoo Gо.
5. Енергийно блокче (халва) от серията Yoo Gо.

EXPERALTA PLATINUM С ПОБЕДА  
В COSMO BEAUTY AWARDS 2018
Списъкът с отличия на биологично активната коз-
метика Experalta Platinum се попълни с още една 
награда. Околоочният крем от тази серия стана 
победител в номинациите «Грижа за очите» 
в конкурса Cosmopolitan Beauty Awards 2018!

НАЙ-ДОБРОТО ЗА МАЙКАТА  
И ДЕТЕТО
Комплексът MAMA Box (Бременност) стана по-
бедител в съревнованието за наградите на спи-
сание «Домашно огнище». Наградата на спи-
сание «Домашний Очаг» Beauty Awards е знак 
за уважение на експертите и за доверието на потре-
бителите. От 2012 година неговото жури ежегодно 
тества множество wellness-продукти и козметични 
средства. През 2020 година конкурсът «Домашний 
Очаг» Beauty Awards премина под девиза «Красота 
за себе си». И сред неговите победители е витамин-
но-минералният комплекс за бъдещи майки MAMA 
Box (Бременност) от Siberian Wellness.

Представителство «Сибирско здраве» - България
София, ул. «Николай Лилиев» № 18
Вашият консултант: ....................................................................................


