
Промоционалните предложения са в сила от 01.11.2021 до 31.12.2021.
Внимание! Количеството на продуктите, включени в промоционалните
предложения, е ограничено. Цените включват ДДС.



Всичко наоколо звъни и блести, коледни песни звучат 
на всяка крачка и всеки от нас очаква истинско чудо. 

В предпразничната суета прекарваме тези дни, подгот-
вяйки се да посрещнем най-вълшебната нощ през годи-
ната: украсяваме дома си, изпробваме нови рецепти и, 
разбира се, приготвяме подаръци за любимите си хора.

Зарадвайте своите приятели и близки с приятни изнена-
ди от Siberian Wellness/Сибирско здраве – необичайни, 
интересни и по сибирски щедри! С любов събрахме за 

вас най-добрите идеи, за да може всеки в това чудесно 
време да сподели щастието с другите.

Честита Нова Година и Рождество!

Новата 
година 

наближава!

Бъдете в тренда!

Wellness trends ще 

ви помогне да се 

справите с избора 

на подарък за 

скъпия човек или 

да зарадвате себе 

си. А следването на 

Wellness trends ще 

стане по-хубаво и  

по-позитивно!
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27.60 лв.
20.70 лв.

420126

Комплект за коса 
«Конопено масло»
Красива коса — разкош, достъпен по всяко време на 
годината. Всички преимущества на конопеното масло, 
подсилени с растителни добавки за грижа за косата –  
само в два продукта. Позволете на косата си да сияе!

415503
ШАМПОАН   
С КОНОПЕНО МАСЛО
200 мл 

415505
МАСКА ЗА КОСА 
С КОНОПЕНО МАСЛО
200 мл  

420127

Комплект за тяло 
«Конопено масло»
Средствата за грижа за тялото с подхранващото коно-
пено масло и сочния аромат на зеленина напомнят за 
топлите слънчеви дни и ни ободряват. Пробвайте и няма 
да можете да сдържите усмивката си!

419021 
КРЕМ ЗА ТЯЛО 
С КОНОПЕНО МАСЛО
200 мл  

419020
ДУШ-ГЕЛ  
С КОНОПЕНО МАСЛО
200 мл 

27.60 лв.
22.08 лв.

HEMP.  
Подаръци с настроение — 

така е по-коледно!

*  П
РА

ЗД
НИЧНАЯ  УПАКОВКА  *

*  П
РА

ЗД
НИЧНАЯ  УПАКОВКА  *
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Ефектът push up — колко е красиво! Не е важно дали 
са дълги къдрици или къса подстрижка, боядисана 
коса или натурален цвят — обемът украсява всяка 
прическа. Да го получим и запазими ни помагат 
средствата с растителни аминокиселини и кератин.

Забравете сухотата и накъсването — подарете на 
косата си хидратация и защита, нали през зимата 
това е особено важно. Сок от алое и D-пантенол 
в един отбор против зимната сухота и статичното 
електричество. Бонус —гладка блестяща коса!

Блестящи и гладки 
коси — най-изисканият 
подарък

416042 
ШАМПОАН  
ЗА ОБЕМ НА КОСАТА
250 мл 12.48 лв.  
 15.60 лв.
416039 
ШАМПОАН ХИДРАТИРАЩ 
250 мл 12.48 лв.  
 15.60 лв.
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74.40 лв.63.24 лв.

Комплект 
«Мега омега»
Пожелайте на себе си 
и близките си крепко 
здраве през Новата година! 
Комплектът ОМЕГА-3 за 
възрастни и деца помага 
за укрепване на имунитета 
и се грижи за отличното 
самочувствие през всичките 
12 месеца!

500484
OMEGA-3 ULTRA
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С ПОЛИНЕ- 
НАСИТЕНИ ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ, 
ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОМЕГА-3 
МАСТНИ КИСЕЛИНИ ЗА ВСЕКИ ДЕН

За поддържане на организма по 
време на интензивни физически 
натоварвания.
120 капсули / 102 г 45.60 лв.

500681 
VITAMAMA OMEGA-3
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА 
С ПОЛИНЕНАСИТЕНИ ОМЕГА-3 
КИСЕЛИНИ

Специален комплекс омега-3 
киселини за деца 3+.
Оригинална удобна дозировка: 
формата на капсулите във вид 
на желатинови рибки повдига 
настроението и защитава съдър-
жанието от окисление. 
128 капсули / 100 г 28.80 лв.
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Чиста печалба!

417382
БОГАТА МИНЕРАЛНА ПАСТА ЗА ЗЪБИ
МОРСКИ КАЛЦИЙ
ГРИЖА ЗА ЕМАЙЛА

100 мл 12.00 лв.

411376
ПАСТА ЗА ЗЪБИ
СИБИРСКИ ПРОПОЛИС
ПРИРОДНА ЗАЩИТА

100 мл 12.00 лв.

411377
ПАСТА ЗА ЗЪБИ
СИБИРСКА ШИПКА
УКРЕПВАНЕ НА ЕМАЙЛА

100 мл 12.00 лв.

411378
ПАСТА ЗА ЗЪБИ
СИБИРСКА ОБЛЕПИХА
ВСЕКИДНЕВНА ГРИЖА 
И НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

100 мл 12.00 лв.

417381
БОГАТА РАСТИТЕЛНА
ПАСТА ЗА ЗЪБИ
ПЛАНИНСКА ЛАВАНДУЛА
КОМПЛЕКСНА ЗАЩИТА

100 мл 12.00 лв.

ДВЕ ПАСТИ    С ОТСЪПКА  20%
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409066 
МАСАЖЕН БАЛСАМ ЗА ТЯЛО
Балсамът, притежаващ загряващо и от-
пускащо действие с великолепен аромат, 
представлява уникален и високоефективен 
комплекс от мощни растителни компоненти 
и природни етерични масла, които проник-
ват дълбоко в кожата и допринасят за бързо 
възстановяване.
250 мл 16.80 лв.

500584/500757 
ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ БИЛКИ № 4
ДИХАНИЕТО НА ГОРАТА

Ароматното съчетание на риган, 
липа и лайка придава сили и об-
лекчава живота в сезона на про-
студите. Парченцата ябълка обо-
гатяват вкуса с плодови нотки.
30 филтър-пакетчета  
по 1,5 г 13.20 лв.

414328 
БАЛСАМ ЗА ТЯЛО BASIC
Класическата формула на балсама Uyan 
Nomo, хит в продажбите повече от 10 години, 
в нов дизайн! Комплексът CHONDRO-C с богат 
коктейл от етерични масла, екстракти от рас-
тения и природни възстановяващи вещества 
помага да се запази комфорта на движени-
ето. Органичната сяра и хондроитинът уско-
ряват обменните процеси в кожата, успоко-
яват и даряват с чувство на комфорт.
100 мл 12.00 лв.

409064 
БОРОВ БАЛСАМ ЗА РАЗТРИВКИ
Балсам за загряване на кожата в дълбочина и моби-
лизация на защитните сили на организма – надежден 
помощник при простуда и преохлаждане.
Боровата смола и стандартизираният екстракт от чер-
вен пипер буквално зареждат организма с енергия, 
имат загряващо действие. Комплексът от етерични мас-
ла и екстракти от сибирски растения помага в защитата 
от негативното въздействие на околната среда, което е 
особено актуално в периода на смяна на сезоните.
50 мл 10.80 лв.

ЗА АКТИВЕН  
ЖИВОТ!
Отличен подарък 
за всеки, който е 
винаги в движение, 
зареден от пътя 
и стремежа да 
покори всички 
върхове!

Комплект «Сибирски» Комплект «Зимен»

24.00 лв.
21.12 лв.

28.80 лв.23.04 лв.
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ПОДАРЕТЕ ГРИЖА — 

ПРОСТО Е!
Какво да подарите 

за зимните празни-

ци на близките, при-

ятелите и колегите? 

Грижовност, любов 

и нови полезни 
навици от Siberian 

Wellness! 

500284 
MEGA ESSENTIALS
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С ВИТАМИНИ 
И МИНЕРАЛИ

Смес от 13 витамина и 8 мине-
рала осигурява на организма 
ценни хранителни вещества, 
особено в периоди на големи 
физически натоварвания.
120 таблетки / 167,4 г 25.92 лв.  
 32.40 лв.

500449 
CHRONOLONG
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С НАТРИЕВ ХИАЛУРОНАТ, 
ИЗОФЛАВОНИ, ВИТАМИНИ И ТАУРИН

Продуктът съдържа екстракт от соеви зърна, 
богат е на природни фитоестрогени, като 
генистеин. В състава на продукта има хиалу-
ронова киселина, която е важен компонент 
на кожата.
30 капсули / 15 г 49.92 лв.  
 62.40 лв.
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411588 
ДЕЗОДОРИРАЩ КРЕМ 
ЗА КРАКА
Натуралният растителен 
екстракт Evosina®, маслата от 
манука, туя, чаено дърво и 
екстрактът от маклея имат анти-
бактериално действие, отстра-
няват сърбежа, паренето и не-
приятната миризма. Екстрактите 
от аир, дъбова кора и нишесте 
от тапиока намаляват потенето 
и поддържат свежестта през 
целия ден.
75 мл 9.60 лв.  
 12.00 лв.

411168 
МЛЕЧЕН ОВЕС & ОРИЗОВО 
МАСЛО
КРЕМ ЗА РЪЦЕ

Невероятно нежен аромат.
75 мл 6.72 лв.  
 8.40 лв.

411170 
МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ЗА РЪЦЕ

Искрящ ягодово-цитрусов аро-
мат на сочна малина и свежа 
вербена.
75 мл 6.72 лв.  
 8.40 лв.
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416105
АМПУЛЕН КОНЦЕНТРАТ 
«ВЪЗРАЖДАНЕ»
SOS-възстановяване в съвреме-
нен ритъм, поддържане на мла- 
достта и красотата при стрес и на-
прегнатия начин на живот. Бързо 
забележимо преобразяване дори 
на безжизнената кожа, загубила 
еластичност и равномерен тон.
30 мл  43.20 лв.
 
416106
АМПУЛЕН КОНЦЕНТРАТ 
«ХИДРАТАЦИЯ»
Активен концентрат, който уто-
лява жаждата на обезводнената 
кожа: изпълва я с влага, възвръ-
ща й младежкото сияние и нама-
лява тънките линии и дребните 
бръчки.
30 мл  43.20 лв.
 
416107
АМПУЛЕН КОНЦЕНТРАТ 
«ЛИФТИНГ И ЕЛАСТИЧНОСТ»
Три насочени действия на ак-
тивния концентрат: повишаване 
еластичността на кожата, борба 
с бръчките и лифтинг на овала на 
лицето. Видимият ефект на лиф-
тинга се постига за часове.
30 мл  43.20 лв.
  
416108
АМПУЛЕН КОНЦЕНТРАТ 
С БАКУЧИОЛ
Активният концентрат с бакучиол 
(растителен аналог на ретинола) 
намалява дълбочината на бръчки-
те, придава на кожата по-равноме-
рен цвят, защитава я от свободни 
радикали и се противопоставя на 
преждевременното стареене.
30 мл  43.20 лв.
 
107557 
КОЗМЕТИЧНА 
ПИПЕТА    2.40 лв.

ДВА БРОЯ ПО ИЗБОР 

САМО ЗА 73,20 ЛВ.! 

СПЕСТЯВАТЕ 13,20 ЛВ.!

ТРИ БРОЯ ПО ИЗБОР 

САМО ЗА 97,20 ЛВ.! 

СПЕСТЯВАТЕ 32,40 ЛВ.!

1

2

3

4

5

1

2

5

3 4

КАПКОМЕРЪТ 
СЕ ПРОДАВА 

ОТДЕЛНО
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500820 
VITAMIN D3
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

СЛЪНЧЕВИЯТ ВИТАМИН – 
ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА!
Витамин D3 е много важен за чо-
вешкия организъм – той поддър-
жа здравето на костите и зъбите, 
тъй като помага за усвояването 
и използването на калция, а 
също и допринася за нормалното 
функциониране на мускулите 
и имунната система.
30 мл  21.60 лв.

500631/500040 
ОРГАНИЧЕН ЦИНК – ESSENTIAL 
MINERALS / EЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕН ЦИНК 
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С ЦИНК, МЕД, 
ВИТАМИН С И РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ

Продуктът съдържа цинк и мед в ор-
ганична форма, а също и природен 
витамин С. Цинкът допринася за нор-
мализирането на обмяната на въгле-
хидратите и макроелементите, помага 
за запазването на костите, косата и 
кожата в нормално състояние. Медта 
помага за поддържането на имунната 
система и защитата на клетките от 
оксидативния стрес.
60 капсули / 34,2 г 31.20 лв.

ВИТАМИН D3 + 
ПРОДУКТ 
ПО ИЗБОР 

С ОТСТЪПКА 20%  

500630 
ОРГАНИЧЕН СЕЛЕН – ESSENTIAL 
MINERALS 
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА СЪС СЕЛЕН, 
ВИТАМИНИ И РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ

Продуктът съдържа селен, който допри-
нася за поддържането на нормалното 
състояние на косата и ноктите и помага 
за поддържането на дейността на имун-
ната система и работата на органите на 
щитовидната жлеза. Селенът, витами-
ните С и Е допринасят за защитата на 
клетките от оксидативния стрес.
60 капсули / 30,6 г 31.20 лв.

Комплект «Стоп ковид»
Наслаждавайте се на празниците и общуването с близките! Комплектът 
"Стоп Ковид" ще помогне да укрепите имунитета на цялото семейство и ще се 
погрижи за отличната поддръжка през студените зимни месеци. 
По време на поредни вълни от COVID-19 витамин D3, цинк и селен са едни от 
задължителните средства за превенция и допълнение към лечението. Вече 
има немалко натрупани данни за ролята на дефицита на витамин D3, цинк 
и селен при развитието на коронавирусната инфекция.

ПРЕДИМСТВА НА НАШИЯ ВИТАМИН D3: 
 • Маслена форма на разтвора. За разлика от водната форма, тя 

не съдържа консерванти и стабилизатори, които могат да при-
чинят алергични реакции.

 • Тази форма е препоръчителна за малки деца.
 • Лесно и точно дозиране. Една капка от разтвора съдържа 200 IU 

витамин D3 (флакон – 30 ml). Това е от особена важност при не-
обходимост от високи терапевтични дози.

 • Лесен за прием: може да се капе под езика или да се добавя към 
различни течности и храна.

 • Оптимално съотношение между цена, качество и икономичност.
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ДВА ПРОДУКТА 
ПО ИЗБОР 

С ОТСТЪПКА 
ОКОЛО 20%

411211
ОБНОВЯВАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ
Активно обновяващият крем с коензим 
Q10 активизира отделянето на енер-
гия в клетките на кожата, подобрява 
обновяването на клетките. Маслото 
от семена на нар хидратира, обновява 
и забележимо преобразява кожата.
50 мл 22.80 лв.

411574
МАСКА ЗА ЛИЦЕ МАТИРАЩА
Целенасочена помощ с каолинова и зелена глина: 
ефективно почистване на порите и защита от ма-
зен блясък. Избавете се от мазния блясък – даре-
те на кожата си сиянието на красотата и свежест 
за целия ден! Два вида глина – каолинова и зе-
лена – ефективно почистват порите, осигуряват 
матиращ ефект.
50 мл 14.40 лв.

Време за себе си – 

безценен тренд 

Wellness! Спазвайки 

етикета за красота, 

вие внасяте настрое-

нието на празника  

в ежедневието!

415754 
ПИЛИНГ ЗА ЛИЦЕ ЕНЗИМЕН
Отстранява вроговените частици от епидер-
миса, стимулира клетъчното обновяване, 
свива порите, придава на кожата гладкост 
и кадифена мекота. Подходящ за чувстви-
телна кожа. Ензимите на нара осигуряват 
внимателна ексфолиация, екстрактът от нар, 
богат на полифеноли и витамини, уплът-
нява, хидратира и тонизира кожата, прави 
цвета на лицето по-свеж и равен.
50 мл  12.00 лв.

415753
МАСКА ЗА ЛИЦЕ ИЗБЕЛВАЩА
Нощната маска с ниацинамид и алфа-арбу-
тин при редовно използване предотвратява 
излишното образуване на меланин, има из-
светляващо действие, помага за намаляване 
на интензивността на пигментните петна, 
изравнява тона и текстурата на кожата. 
Активизира синтеза на колагена, поддържа 
хидратацията на кожата.
50 мл  12.00 лв.
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ВИСОКА 
КОНЦЕНТРАЦИЯ 
НА АРОМАТА

417418
GOLDEN AMBER 
& MIDNIGHT SAFFRON
EAU DE PARFUM

ИЗТОЧЕН, ДЪРВЕСЕН 
пачули, амирис, сандал, 
амбра, мускус, дъбов мъх
50 мл 54.72 лв. 
 68.40 лв.

417417
DARK VANILLA 
& CHERRY BLOSSOM
EAU DE PARFUM

ФРУКТОВ, НА ЦВЕТЯ 
вишна, бели цветя, бадем, 
ванилия, дървесни нотки
50 мл 54.72 лв. 
 68.40 лв.

417419
FRESH FIG  
& SPARKLING  
TANGERINE
EAU DE PARFUM

ЦИТРУСИ, ЗЕЛЕНИНА,  
СВЕЖЕСТ  
ароматни нотки, водни 
нотки, цветове на лотос, 
теменужка, елеми
50 мл 54.72 лв. 
 68.40 лв.

ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ 
НА АРОМАТА

ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ 
НА АРОМАТА
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ТРИ ЧАЯ  ПО ИЗБОР САМО  ЗА 30 ЛВ.!

500587
ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 7
ЛЕКОТА НА ДВИЖЕНИЯТА

Смес на основата на хвощ 
и сабелник, допълнен с ли-
ста касис и червена боро-
винка.
30 филтър-пакетчета  
по 1,5 г  13.20 лв.

500586
ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 6
ЗАЩИТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

Фитокомпозиция на основа-
та на жълт кантарион, листа 
мента, цветове лайка, царе-
вични близалца.
30 филтър-пакетчета  
по 1,5 г  13.20 лв.

500585
ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 5
КОМФОРТНО ХРАНОСМИЛАНЕ

Композиция на основата на 
лайка, курилски чай, жи-
вовляк и урока.
30 филтър-пакетчета  
по 1,5 г  13.20 лв.

500589
ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 9
ВЪГЛЕХИДРАТЕН КОНТРОЛ

Композиция на основата на 
корени репей, стръкове лю-
церна, бобови шушулки и 
листа от черна боровинка.
30 филтър-пакетчета  
по 1,5 г  13.20 лв.

500581 
ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 1
ОЧИСТВАНЕ И ДРЕНАЖ

Билкова смес със сена, 
зърнастец, курилски чай и 
детелина.
30 филтър-пакетчета  
по 1,5 г  13.20 лв.

500588
ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 8
СЪРДЕЧЕН КОМФОРТ

Смес на основата на листа 
касис, плодове глог и стрък 
дяволска уста.
30 филтър-пакетчета  
по 1,5 г  13.20 лв.
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1ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ:  

Представителство "Сибирско здраве-България", гр. София, ул. "Николай Лилиев", 18, тел.: 0035929836837.
Адресите на магазините на SIBERIAN WELLNESS можете да видите на сайта siberianwellness.com.
Количеството на заявените в каталога аксесоари е ограничено. Търсете продуктите в магазините SIBERIAN WELLNESS 
или поръчвайте на сайта siberianwellness.com.

BG.SIBERIANHEALTH.COM/
BG/BC/INDEX/

КУПЕТЕ ОНЛАЙН:

500812/500583
ФИТОЧАЙ ОТ ДИВИ 
БИЛКИ № 3
ПРИРОДЕН АНТИСТРЕС

30 филтър-пакетчета  
 13.20 лв.   

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 170.40 лв.

Комплект  
«Природен 
антистрес»

183.60 лв.165.24 лв.


