
ОТКРИЈ ГО 
НОВИОТ СИБИР!

SPORT, NUTRITION  
& BEAUTY
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НИЕ СМЕ 
ЕКСПЕРТИ ЗА 
ЗРАВJЕ 
ПРИКАЗНА КОJА ТРАЕ 23 ГОДИНИ
ПОВЕЌЕ ОД 60 ЗЕМJИ ОД ТРИ 
КОНТИНЕНТИ ИМААТ МОЖНОСТ ДА ГИ 
КОРИСТАТ НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ

Ние сме горди на нашата производствена база 
коjа ги исполнува меѓународните стандарди 
HACCP, ISO и GMP.

Производи во пет насоки:

 • УБАВИНА

 • ХИГИЕНА

 • ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА

 • ИСХРАНА

 • ПАРФИМЕРИJА

Родени сме во Сибир и ги промовираме нашите 
вредности и филозофиjа низ целиот свет!

Ние го почитуваме дивиот свет што ни дава сила 
и енергиjа.

Се обидуваме секогаш да ги имаме сите 
информации и да ги следиме трендовите.

Шириме позитивна енергиjа, оптимизам и 
правиме добри дела.

ОТКРИJТЕ ГО ЕКСПЕРТСКИОТ ПРИСТАП 
ВО СВЕТОТ НА ЗДРАВJЕТО!





ЕКО ПРОЕКТИ  
Фондот за заштита на природата „Светот околу 
вас“ постои веќе осум години и поддржува 
над сто движења на животната средина – од 
спасување на степски соколи до грижа за 
Баjкалското Езеро.

Активно соработуваме со големи фондови – 
„Баjкалско Езеро“ и WWF.

2020 година е во тек активна подготовка на 
голем проект во врска со пошумување ( во 
соработка со Rosprirodnadzor). 

СЕКАДЕ КАДЕ ШТО Е ПРЕТСТАВЕН 
БРЕНДОТ СИБИРСКО ЗДРАВJЕ ГО 
РАЗВИВАМЕ И ЕКОЛОШКИОТ ПОКРЕТ.  

Во производство и рецепти, на Настани и онлаjн 
платформи, за време на лични презентации и 
заеднички состаноци во канцелариите.

ПРИДРУЖИ СЕ – ЌЕ ГО ПРОНАJДЕМЕ  
ЕКО ПРОЕКТОТ И ЗА ТЕБЕ!  

WWW.WORLDAROUNDYOU.ORG 



SIBERIAN SUPER 
NATURAL NUTRITION
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ОД ШТО СЕ СОСТОИ 
ИДЕАЛЕН НУТРИТИВЕН 
ПРОГРАМ?
ПРИРОДНИ ВИТАМИНИ
 • Витамини од групата Б  (автолизат од 

квасец Lallemand): ниацин, пантотенска 
киселина, витамини Б6, Б2, Б1, фолна 
киселина, биотен

 • Витамин Ц од екстрат od ацерола 
Naturex

 • Витамин Д (автолизат од квасец 
Lalmin® Vita D)

 • Витамин Е (мешавина на α-, β-, γ- и 
δ- токоферол)

 • Бета каротин CaroCare®
 • Витамин К2 MenaQ7®
 • ОРГАНСКИ МИНЕРАЛИ
 • Jод (екстрат од фикус Finzelberg™)
 • Силициум (екстрат од бамбус Naturex™)
 • Селен (автолизат од квасец Lalmin 

Se 2000™)

ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ
 • Ултраконцентрат на омега-3 незасите-

ни масни киселини од морска риба од 
големи длабочини PronovaPure™.

ПРИРОДНИ АНТИОКСИДАНСИ
 • Дехидрокверцетин (екстрат од сибир-

скиот ариш)
 • Хидрокситирозол (екстрат од маслинка 

elaVida™)

NATURAL VITAMINS
ПРВ ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛЕН 
КОМПЛЕКС СО АПСОЛУТНО ПРИРОДНО 
ПОТЕКЛО
Ефект: Зачувување на рамнотежата 
на витамини и микро хранливи ма-
терии во организмот. Со коjа било 
исхрана и брзо темпо на живот.
30 кесички по 4 капсули   
500469� 5150�ден
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ОД ШТО СЕ СОСТОИ ИДЕАЛНИОТ 
НУТРИТИВЕН ПРОГРАМ?
МОЌНИ ПРИРОДНИ NEURO BOOSTER-I.
 • Fosfatidilserin MemreePS™ (Лонза, Шваjцариjа) – 

наjважната компонента на мембраната на мозочните 
клетки што директно влиjае на нивното нормално 
функционирање. Добиени од соjа.

 • Екстракти од женшен и гинко билоба (Finzelberg™, Гер-
маниjа) – jа активира менталната работа, jа заjакнува 
мемориjата и го зголемува вниманието

НАJВРЕДНАТА ОМЕГА-3 – ДОКОСАХЕКСАЕНОВА 
КИСЕЛИНА (КРОДА, ВЕЛИКА БРИТАНИJА)
Селективно е концентрирана во мозочните клетки и си-
стемот за вид. 114% од дневната норма!

ПРИРОДНИ ФИЛТРИ ЗА СВЕТЛИНА И 
АНТИОКСИДАНТИ ЗА ЗАШТИТА НА ВИДОТ
 • Природен лутеин FloraGLO®  (DSM Nutritional, Шваjцариjа).
 • Природен зеаксантин OptiSharp® (DSM Nutritional, 

Шваjцариjа).
 • Природен бета-каротин CaroCare® (DSM Nutritional, 

Шпаниjа).
 • Екстракт од боровинки (WJR, Германиjа).

NEUROVISION 
МАКСИМАЛНО ОБЕДИНЕТ КОМПЛЕКС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ВИСОКА СПОСОБНОСТ ЗА МЕНТАЛНО РАБОТЕЊЕ И ДОБАР ВИД
Ефект: jа зголемува способноста за умствено работење 
и го заострува видот, ги штити очите од штетно зрачење 
од мониторите и уредите.
20 кесички по 3 капсули 500481� 5757�ден
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BEAUTYSENSE
НУТРИКОЗМЕТИЧКИ ANTI-AGE СИСТЕМ ЗА МЛАДОСТ И СJАJ 
НА КОЖАТА
Ефект: зголемена еластичност на кожата, рамномерен, 
сjаен тен, изразено деjство  против стареење.
20 кесички по 3 капсули 500650� 6984�ден

ОД ШТО СЕ СОСТОИ ИДЕАЛНИОТ 
НУТРИТИВЕН ПРОГРАМ?
СЛОЖЕН КОМПЛЕКС НА ГЛУКОЗАМИНОГЛИКАНИ КОИ 
СЕ МАКСИМАЛНО БЛИСКИ НА КОЖАТА
 • Хиjалуронска киселина ExceptionHYAL® Star (ROELMI 

HPC, Италиjа), коjа ќелиите на кожата маскимално jа 
апсорбираат.

 • Н-ацетилглукозамин GreenNAG ™ (Amicogen Inc., Ко-
реjа) jа активира синтезата на сопствената хиjалурон-
ска киселина.

МОЌНИ ANTI-AGE СОСТОJКИ
 • Исклучително чист transresveratrol resVida DS 

(DSM Nutritional, Шваjцариjа).
 • Genistein geniVida™ (DSM Nutritional, Шваjцариjа).
 • Екстракт од маслинови лисjа Mediteanox® (Еуромед, 

Шпаниjа).

СУПЕР АНТИОКСИДАНТЕН ЛИПИДЕН КОМПЛЕКС
 • Концентрат на маслото од оризови клици на TheraPrime 

ориз (БГГ Европа СА, Шваjцариjа) заситен со токотриено-
ли – наjактивното природно делување на витамин Е.

 • Likopen redivivo ™ (DSM, Шваjцариjа) – моќен приро-
ден УВ-филтер.

 • Масло од сибирски кучешки трн – извор на драгоцени 
омега-7 киселини.

9
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ОД ШТО СЕ СОСТОИ ИДЕАЛНИОТ 
НУТРИТИВЕН ПРОГРАМ?
АНТИСТРЕС-КОМПЛЕКС
 • Магнезиум бисглицинат GlyciMag ™ брзо и ефикасно 

го намалува нивото на стрес и jа намалувa изразената 
состоjба на потиштеност

 • Глицинот jа намалува психоемотивната напнатост и ги 
зголемува умствените работни способности.

ВНАТРЕШНА ХАРМОНИJА И ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ
 • Иновативниот лакто протеин Lactium ™ (Ингридиjа, 

Франциjа), стандардизиран во однос на концентра-
циjата на алфа-казозепин, обезбедува благ смирувач-
ки ефект и ги отстрнува симптомите на стрес.

 • Л-танинот го подобрува расположението и обезбеду-
ва отпорност на стрес.

BALANS
 • Екстракти од билки кои ги стабилизираат емоциите 

(Финцелберг ™, Германиjа):
 • Валериjана – валеринска киселина jа намалува 

раздразливоста.
 • Кантарион – хиперицин го стабилизира расположе-

нието, како и брзината и ефикасноста на умствените 
процеси.

 • Пасифлора-витескин jа намалува раздразливоста, ги 
опушта мускулите и го подобрува спиењето.

 • Грифониjа – хидрокси-Л-триптофан служи како регу-
латор на биолошки ритами и ментална рамнотежа.

STRESS RE.LIVE 
ИНОВАТИВЕН ОРГАНСКИ КОМПЛЕКС КОJ ДЕЛУВА НА 
НЕРВНИОТ СИСТЕМ НА ПОВЕЌЕ НИВОА
Ефект: делува на неколку нивоа: управува со стресот, го 
регулира расположението и го нормализира спиењето.
20 кесички по 3 капсули и 2 таблети 500537� 6237�ден
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СМАРТ 
КОМПЛЕКСИ 
КОИ ИМААТ 
НАСОЧЕН 
ЕФЕКТ

3Д ЕФЕКТ:

1 ЗАШТИТА
2 ЗАJАКНУВАЊЊЕ
3 ТОНИРАЊЊЕ

СИНЕРГИСКИ ЕФЕКТ: 
компонентите на комплексот 
го заjакнуваат ефектот едни 
на други!



3D HAIR & NAILS CUBE
01 КОМПЛЕКС BEAUTY VITAMINS
Главните витамини за убавина, вклучително и биотин, 
фолна киселина и други Б витамини, се неопходни за 
негување и обновување на структурите на кератин во 
косата и ноктите.
02 КОМПЛЕКС BEAUTY MINERALS
Beauty минералите го подобруваат изгледот на косата и 
ноктите што ги прави посилни и поздрави.
03 ANTI-AGE ФОРМУЛА
Витамин Д3 и екстракт од соjа – извор на изофлавони – 
природни био катализатори за време на многу процеси 
на регенерациjа во женското тело. Тие значително го 
зголемуваат ефектот против стареењето.
30 кесички по 3 таблети 500571 � 1154�ден

Комплекс № 1*: калциум карбонат, 
витамински премикс H33802/1 од 
DSM Nutritional (витамини А, Д₃, 
Е, К₁, Б₁, Б₂, Б₆, Б₁₂, Ц, никотинамид, 
фолна киселина, пантотенска ки-
селина, биотин), минерален пре-
микс CustoMix Минерали (цинк, 
бакар, jод, железо, манган, селен), 
магнезиум цитрат, витамин Е, 
фолна киселина и витамин Д₃.

Комплекс № 2: калциум карбо-
нат, премикс H33792 (витамини 
K₁, D₃, Б₆, аскорбинска киселина, 
цинк и манган), калциум бисгли-
цинат, екстракт од соjа и екстракт 
од коњско опавче.

*Наведен е активниот состав во 
коj не се земени предвид помош-
ните компоненти.
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3D FLEX CUBE
01 ПОДДРШКА НА ЗГЛОБОВИТЕ
Маслата од билките волски jазик и амарант (Штир) во 
комбинациjа со витамини Д и омега-3 киселини има-
ат деjство против воспалениjа и овозможуваат лесно 
движење.
02 ЕЛАСТИЧНОСТ И ИЗДРЖЛИВОСТ
Ултраконцентратот на омега-3 киселини во комплекс со 
хондропротектори ги штити лигаментите.
03 ЗАШТИТА НА РСКАВИЦАТА
Глукозамин, хондроитин сулфат и витамин Е ги штитат 
зглобовите и го спречуваат нивното трошење.
30 кесички по 4 капсули и 2 таблети 500570 � 4676�ден

Комплекс № 1: масло од билки-
те волски jазик и амарант (Штир), 
витамин Е и витамин Д3.

Комплекс № 2: концентрат на 
омега-3 незаситени масни кисе-
лини од морска риба од големи 
длабочини.

Комплекс № 3*: глукозамин хи-
дрохлорид и хондроитин сулфат.

* Наведен е активниот состав во 
коj не се земени предвид помош-
ните компоненти.
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DAILY 
BOX
ЖИВЕJ 
МАКСИМАЛНО!

ЕДНОСТАВНО 
ПРАВИЛО ЗА 
УПОТРЕБА: ЕДНА 
КЕСИЧКА НАУТРО

ЕДНОСТАВНА ФОРМА: 
СЕ ШТО Е ПОТРЕБНО
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IMMUNO BOX
ВИТАМИНОТ Ц И ЦИНКОТ ГО ПОТТИКНУВААТ НОРМАЛНОТО 
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ИМУНОЛОШКИОТ СИСТЕМ.
Екстракт од корен од женшен (Panax ginseng) jа поттикнува 
природната заштита на имунолошкиот систем, а екстрактот 
од ехинацеа (Echinacea purpurea (L.)) му помага на респира-
торниот тракт да функционира нормално.

Комплекс № 1 (бела капсула). Состоjки: L-аскорбинска киселина, екстракт од ехи-
нацеа, хипромелоза (E464), целулоза и цинк цитрат.

Комплекс № 2 (зелена капсула). Состоjки: арабиногалактин од ариш ResistAid™, 
целулоза, екстракт од корен од женшен и екстракт од лист од тегавец.

Комплекс № 3 (крем капсула). Состоjки: арабиногалактен од ариш ResistAid™, це-
лулоза, екстракт од лисjа од жалфиjа, екстракт од цвет од камилица и екстракт од 
маjчина душица.

30 кесички по 3 капсули 500526� 1664�ден
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LITE STEP BOX
ЛЕСНОТИJА СО СЕКОJ ЧЕКОР!
Двостепен комплекс базиран на при-
родни компоненти помага да се реши 
оток, тежина и неприjатност во нозете. 
Ефективна комбинациjа на растителни 
екстракти и прочистени омега-3 кисели-
ни спречуваат проширување на вените.

Состоjки: диосмин, рутин, цветови од крушица, ми-
крокристална целулоза (полнило), калциум стеарат 
(анти-згуснувач), комплексен додаток во исхраната 
„Nutrafition“ (глазура), ултраконцентрат на омега-3 по-
линезаситени масни киселини на морски риби кои жи-
веат на големи длабочини PronovaPure.

30 кесички по 2 капсули  
и 1 таблета  
500467� 1937�ден

PULSE BOX
СИЛНО СРЦЕ
На жителите на метрополите им обе-
збедува три нивоа на заштита на кар-
диоваскуларниот систем! Витаминскиот 
комплекс на cardioAGE™ го стимулира 
процесот на неутрализирање на хомоци-
стеинот, комплексот на омега-3 киселини 
ги заjакнува крвните садови, а полине-
заситените масни киселини, збогатени 
со ликопен, спречуваат оксидациjа на 
холестерол и го намалуваат ризикот од 
развоj на атеросклероза.

Состоjки: бетаин хидрохлорид, витамин Б₁₂, пиридок-
син хидрохлорид (витамин Б₆), фолна киселина, кон-
центрат на масна киселина на омега-3 од морско 
рибино масло MEG-3™, likopen redivivo®.

30 кесички по 3 капсули 
500443� 1573�ден
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BEAUTY BOX
ВИТАМИНИ НА УБАВИНАТА, 
АНТИОКСИДАНСИ НА МЛАДОСТА
Комплекс на витамини и антиоксиданти 
за зачувување на женската убавина. 
12 витамини во составот на средството 
даваат енергиjа, коензимот Q10 обезбе-
дува заштита од стареење. Тауринот, бета 
каротинот и витаминот Е jа прават кожата 
убава, а косата свиленкаста и сjаjна.

Состоjки: витамински премикс H33802 / 1 (витамини А, 
Д3, Е, К1, Б1, Б2, Б6, Б12, С, никотинамид, фолна кисе-
лина, пантотенска киселина, биотин), таурин, коензим 
Q10, витамин Е, витамин Д3, фолна киселина , масло 
од кучешки трн, мешавина од токофероли (природен 
витамин Е), природен бета-каротин CaroCare®.

30 кесички по 2 капсули 
500172� 1324�ден

VISION BOX
ПРИРОДНИ СВЕТЛОСНИ ФИЛТРИ, ОМЕГА-3 
КИСЕЛИНИ, АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС
Природниот комплет помага во за-
чувувањето на остриот вид во времето 
на високата технологиjа! Природните 
филтри за светлина го намалуваат опте-
ретувањето на очите, антиоксидантниот 
комплекс помага во спречувањето на 
воспалениjата, а омега-3 киселините до-
полнително ги хранат клетките и го за-
брзуваат обновувањето на мрежницата.

Состоjки: масло од кучешки трн, природен лутеин 
FloraGLO®, природен зеаксантин OptiSharp™, вита-
мин Е, комплекс на масни киселини на омега-3 од мор-
ско рибино масло MEG – 3®, антиоксидантен премикс 
RUS30257 (витамин Б₁, витамин Б₂, витамин Б₆, цинк, 
бакар , jод, манган, хром, селен), екстракт од жалфиjа, 
екстракт од плодот од брусница, екстракт од семе 
од грозjе, екстракт од маjчина душица, витамин Ц, 
екстракт од зелен чаj, рутин, ликопен, екстракт од бо-
ровинки, бета-каротин, дихидрохецетин, витамин А.

30 кесички по 4 капсули 
500361� 2508�ден
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Клеточен сок од ела Биоефикасен™ – един-
ствен екстракт од пренол и терпен од ела. 
Врз основа на една силна, невероjатна 
арома на четинари, станува jасно дека се 
работи за моќен концентрат. Jа зголемува 
активноста на мозокот, го „разбудува“ иму-
нитетот и ги „снабдува“ клетките на црниот 
дроб. И ова е само она што е веќе докажа-
но, но истражувањето продолжува!

Комплекс на ендемични растениjа – 
адаптоген ENDEMIX™ – Сибирски женшен, 
баjкалски шлемник (Scutellaria baicalensis) и 
секако левзеjа (Rhapónticum carthamoídes). 
Обезбедува долготраjна енергиjа и реално 
jа зголемува ефикасноста на организмот. 
И, како што е познато, младоста и здравjето 
на клетките не е функциjа на возраста, туку 
резултат на нивното максимално снабду-
вање со енергиjа!

Наjмоќните билки од составот на ле-
гендарниот мелем со широк спектар на 
деjствување „Корен“: Rhodiola guadrefida 
(црвена четка), Salsola collina, кантарион, 
маjчина душица и курилски чаj . Тоа е 
наjсмртоносна можна мешавина против 
бактерии, вируси, токсини, оксиданти, вос-
палениjа и сè што ви jа одзема енергиjа-
та – тестирано со помош на „Корен“!

КЛЕТОЧЕН КОНЦЕНТРАТ ОД СОК ОД ЕЛА

РАСТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКС НА ЕНДЕМСКИ РАСТЕНИJА-АДАПТОГЕНИ

АКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ КОИ 
СЕ ДЕЛ ОД СОСТАВОТ:

CORENRG

УНИВЕРЗАЛЕН IMUNO BOOSTER
Прилив на енергиjа и поддршка 
при физичка активност, летови и 
непрекината работа! Природни-
от имуно-засилувач базиран на 
клеточниот концентрат од сок од 
ела Bioeffective™ од Prenolica® 
со сибирските адаптогени 
endemiIX™ и растителниот ком-
плекс CoreNRG ги надополнува 
резервите на енергиjа и дава 
моќен кумулативен ефект.

Состоjки: клеточен концентрат на сибир-
ска ела Bioeffective™ од Prenolica®, рас-
тителен комплекс CoreNRG (екстракти од 
црвена четка, курилски чаj, маjчина души-
ца, кантарион, Salsola collina), комплекс од 
растителни екстракти ENDEMIX™ (екстрак-
ти од елеутерококи, левзеjа и баjкалски 
шлемник).

30 ml 500327� 947�ден

ДИВА 
ЕНЕРГИJА НА 
ПРИРОДАТА!
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ФОРМУЛА 1
60 КАПСУЛИ 

Состоjки (Формула 1): екстракт од 
морач (сладок анасон), екстракт 
од тегавец, екстракт од ками-
лица, екстракт од корен од чи-
чок, екстракт од коњско опавче, 
екстракт од ехинацеа, екстракт – 
гел од алое вера.

ФОРМУЛА 3
60 КАПСУЛИ

Состоjки (Формула 3): екстракт од 
семе од грозjе, екстракт од плод 
од брусница, екстракт од жал-
фиjа, екстракт од маjчина душица, 
екстракт од оригано, аскорбин-
ска киселина, екстракт од зелен 
чаj, ДЛ-алфа-токоферол, лико-
пен, екстракт од боровинки, рутин, 
BetaTab 20%, екстракт од Меди-
терански бор, цитрат цинк (цинк), 
тиамин хидрохлорид (витамин Б1), 
рибофлавин (витамин Б2), пири-
доксин хидрохлорид (витамин 
Б6), манган сулфат (манган), ре-
тинол, бакар сулфат (бакар), ка-
лиум jодид (jод), натриум селен 
(селен), хром пиколинат (хром), 
малтодекстрин.

ФОРМУЛА 2
60 КАПСУЛИ

Состоjки (Формула 2): екстракт 
од добреjка (Lepidium sativum), 
екстракт од сибирски див лук-Сре-
муш, екстракт од Hypericum, екстрат 
од лековитата жалфиjа, екстракт од 
див рен, екстракт од баjкал.

RENAISSANCE TRIPLE SET 
ТРОЕН СИСТЕМ ЗА ПОДДРШКА ВО РАЗМЕНА НА 
МАТЕРИИТЕ – ТРИ ФОРМУЛИ:
I – чистење на клеточно ниво (брз метаболизам, убава 
кожа и коса, ведрина и енергиjа).
II – заjакнување на сите системи во организмот (силен 
имунитет, стабилен дигестивен тракт, заштита од алер-
гени, силно срце, мирен сон).
III – антиоксидантна заштита (младост на организмот, 
одлично расположение, отпорност на стрес).

ПРЕДНОСТИ 
НА ПРОИЗВОДОТ: 
 • 35 години научна работа
 • 10 години практична 

примена
 • потребни дози  

на активни компоненти

500032 3346�ден
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PARACLEANSE TRIPLE SET
ЗАШТИТА ОД ПАРАЗИТИ
Трофазен растителен комплекс за нормализирање на функциjата на цревата и одржу-
вање на микрофлората.
Фаза I ги подготвува цревата и жолчните канали за чистење, а компонентите од фаза II 
активно чистат. Главната цел на фаза III е да се обезбеди обновување на цревната 
микрофлора.

ИЗВОРИ НА ЧИСТОТА
ФОРМУЛА 1 

Потребни состоjки: брусница, црна 
рибизла, црвена детелина, крвав-
це (Sanguisorba), сладок корен, 
липа, чичок, коњско опавче, тро-
скот (Polýgonum aviculáre), екстракт 
од ехинацеа, трева кантарион 
(Hypericum), мочурлив Комарум.

30 капсули

PHYTOPAR
ФОРМУЛА 2

Состоjки: екстракт од артичока, 
екстракт од семе од греjпфрут, пра-
шок од цвет на вратика.

60 капсули

ENTEROVIT
ФОРМУЛА 3

Состоjки: природен мед, густ 
екстракт од нане, густ екстракт од 
цвет од камилица, густ екстракт 
од цвет од смил, густ екстракт од 
каранфил.

200 g

500116� 1506�ден
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MINERALS
ОРГАНСКИ ФОРМИ НА МИНЕРАЛИ 
КОИ ГИ РЕГУЛИРААТ ПРОЦЕСИТЕ 
НА РАЗМЕНА

FATTY ACIDS

PROBIOTICS

ЛИПИДНИ КОМПЛЕКСИ НА БАЗА НА 
НЕЗАМЕНЛИВИ ПОЛИНЕЗАСИТЕНИ 
МАСНИ КИСЕЛИНИ ОД РАСТИТЕЛНО 
И ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА 
НА ДИГЕСТИВНИОТ ТРАКТ 
И ПОДДРШКА НА ИМУНИТЕТОТ

SORBENTS

BOTANICS

ПАМЕТНИ ДЕТОКС РЕШЕНИJА 
ЗА ЛЕСЕН ЖИВОТ

ФОРМУЛИ НА БАЗА НА СИБИРСКИ 
РАСТЕНИJА
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ПЕТ 
ВАЖНИ 
КАТЕГОРИИ 
ЗА 
ЖИВЕЕЊЕ 
ВО ЗДРАВ 
СТИЛ!

СОВРЕМЕНИ И ДОСТАПНИ 
ПРОИЗВОДИ ЗА СЕКОJ 
ДЕН ЗА АКТИВЕН НАЧИН 
НА ЖИВОТ!

Нов стил и ново име – за оние 
кои одат во чекор со времето. 
Добро познат состав и висок 
квалитет – за оние кои ценат 
долгогодишно искуство 
и сакаат да бидат сигурни 
во ефикасноста и безбедноста 
на производот.

JАСНО:  
основни формули 
за целото семеjство.
ПРАКТИЧНО:  
комфорна навигациjа 
во серии.
ДОСТАПНО:  
максимален лесен избор 
на потребниот производ.
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LYMPHOSAN N SUPPORT
КОМПЛЕКС СО ЦЕЛУЛОЗА И РАСТИТЕЛНИ 
ЕКСТРАКТИ ЗА УРИНАРНИОТ СИСТЕМ
Растителен производ со пектин, коj е 
извор на хранлива целулоза и е исклу-
чителен сорбент на растениjата. Влиjае 
на проодноста на уринарниот систем. 
Екстракт од брусница и коњско опавче 
jа збогатуваат исхраната со органски 
киселини и танини. Пектините придоне-
суваат за нормализирање на нивото на 
холестерол во крвта.

Состоjки: пектин, смола, екстракт од брусница, прашок 
од плод од чичока, екстракт од коњско опавче.

90 g 500029� 689�ден

LYMPHOSAN L VITALITY
КОМПЛЕКС СО ЦЕЛУЛОЗА И РАСТИТЕЛНИ 
ЕКСТРАКТИ ЗА ЦРНИОТ ДРОБ
Растителен производ со пектин коj содржи 
голема количина на хранливи влакна, кои 
се важни и неопходни елементи за чистење 
и антиоксидантна заштита на клетките на 
црниот дроб. Пектините се форма на хран-
ливи влакна кои помагаат во одржувањето 
на нормалното ниво на холестерол во 
крвта. Производот содржи светски познат 
екстракт од плод на бел трн, екстракти од 
нане, камилица, маjчина душица, кантари-
он (Hypericum) и алое вера.

Состоjки: пектин, смола, екстракт од нане, прашок од 
плод од чичока, екстракт од цвет од камилица, екстракт 
од маjчина душица, плодови од бел трн, екстракт од 
кантарион, екстракт од алое вера.

90 g 500042� 1221�ден

NATURAL INULIN CONCENTRATE
Комплексот на наjважните биолошки 
активни компоненти на чудесното рас-
тение чичока, богата со инулин, коjа е 
одлична за здравjето на коските и пома-
га во апсорпциjата на калциум. Нашиот 
производ е богат извор на цинк, сили-
циум, магнезиум и манган подеднакво 
важен за градење на силно коскено 
ткиво. Инулинот спречува апсорпциjа на 
лесно достапни jаглени хидрати и масти, 
нормализираjќи го нивото на шеќер во 
крвта. Исто така, помага да се регулира 
метаболизмот на цревната микрофлора 
и телесната тежина.

Состоjки: прашок од плодови на чичока.

75 g 400237� 350�ден
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LYMPHOSAN PURE LIFE
КОМПЛЕКС СО ПЕКТИН И РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ ЗА ДИГЕСТИВНИОТ ТРАКТ
Растителниот производ со пектин коj содржи голема количина на 
хранливи влакна, кои се важни елементи за нормално функцио-
нирање на дигестивниот тракт. Пектините се една од формите на 
хранливи влакна кои помагаат во одржувањето на нормалното ниво 
на холестерол и шеќер во крвта. Составот на производот е збогатен со 
растителни екстракти од морач-сладок анасон, кои се познати уште 
од античко време, корен од чичок и маслинови лисjа.

Состоjки: пектин, смола, прашок од плодови на чичока, екстракт од морач-сладок анасон, 
екстракт од корен од чичок, екстракт од суви маслинови лисjа, екстракт од ѓаволска канџа-
Harpagophytum procumbens, екстракт од баjкалски шлем, екстракт од елеутерокок, екстракт 
од шипинка, екстракт од коњско опавче, екстракт од ехинацеа, екстракт од алое вера.

90 g 500030� 826�ден

LYMPHOSAN J COMFORT
КОМПЛЕКС СО КОЛАГЕН ХИДРОЛИЗАТ, ЦЕЛУЛОЗА И РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ 
ЗА КОСКИТЕ И ЗГЛОБОВИТЕ
Производот содржи растителен сорбентен пектин, коj е извор на 
хранлива целулоза и хидролизат на колаген. Колагенот е структурен 
протеин коj првенствено се наоѓа во 'рскавицата и сврзното ткиво. 
Производот е во форма на хидролизат што е полесно за телото да се 
апсорбира. Екстракт од шипинка во составот на комплексот содржи 
природен витамин Ц, коj придонесува за создавање колаген неопхо-
ден за нормално функционирање на 'рскавицата.

Состоjки: хидролизат на колаген, пектин, смола, екстракт од шипинка, екстракт од кора од врба.

90 g 500019� 826�ден

LYMPHOSAN C BALANCE
КОМПЛЕКС СО ЦЕЛУЛОЗА И РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНИОТ СИСТЕМ
Производот содржи неколку видови растворливи растителни влакна 
во форма на растителни сорбенти. Богат со екстракти од зелен чаj, 
глог, женшен и шипинка, помага во спречување на кардиоваскуларни 
проблеми (крвни садови, крвен притисок, атеросклероза).

Состоjки: цитрусни хранливи влакна, прашок одплодови на чичока, прашок од семе од тега-
вец, смола, ксантанова смола, екстракт од зелен чаj, екстракт од плодови од глог.

90 g 500043� 759�ден

LYMPHOSAN F BEAUTY
КОМПЛЕКС СО ПЕКТИН И БИЛНИ ЕКСТРАКТИ ЗА ЖЕНИ
Комплексот за жени го содржи растителниот сорбентен пектин, коj 
е извор на хранлива целулоза, помага во нормализирање на хормо-
налната рамнотежа и ги ублажува проблемите за време на климак-
сот и менопаузата. Производот ги содржи популарните растителни 
екстракти: поточарка, алое вера, лисjа од нане, цвеќиња на ливадска 
детелина од подножjето на Алтаj. Екстрактот од семе од грозjе е ши-
роко користен во козметичката индустриjа, а бобинките од соjа содр-
жат основни материи за женското тело – фитоестрогени.

Состоjки: пектин, смола, екстракт од добреjка салата, прашок од плодови од чичока, екстракт 
од лисjа од нане, екстракт од семе од грозjе, екстракт од цвет детелина, екстракт од соjа, 
екстракт од гел од алое вера.

90 g 500044� 811�ден
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ESSENTIAL MINERALS 
MAGNESIUM
Природна анти-стресна фор-
мула: органски магнезиум во 
форма на цитрат, помага во 
регулирање на крвниот при-
тисок, има смирувачки ефект 
и го подобрува квалитетот на 
спиењето во текот на ноќта. Во 
комбинациjа со валериjана и 
биофлавоноиди, таа jа хармо-
низира емоционалната состоj-
ба и jа намалува зголемената 
вознемиреност.

Состоjки: магнезиум-цитрат, екстракт од 
валериjана, екстракт од лисjа и цвет од 
глог, екстракт од баjкалски шлем.

60 капсули  
500629� 759�ден

ESSENTIAL MINERALS  
IODINE
Формулата на енергиjа и жи-
вотниот тонус, органскиот jод 
и природниот адаптоген пома-
гаат во одржување на правил-
ното функционирање на тиро-
идната жлезда, jа зголемуваат 
отпорноста на неповолни фак-
тори од надворешната средина 
и му обезбедуваат виталност 
на организмот.

Состоjки: златен корен во прав, екстракт 
од фукус.

60 капсули  
500658� 783�ден
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ESSENTIAL MINERALS CALCIUM
Калциум, цинк, манган и витамин Д се неопходни за одржу-
вање на коските во нормална состоjба. Калциумот придонесу-
ва за нормализирање на работата на мускулите, игра важна 
улога во поделбата на клетките. Витаминот Б6 придонесува за 
нормализациjа на имунолошкиот систем. Витаминот Ц го пот-
тикнува производството на колаген, а витаминот Д апсорбира 
калциум и фосфор.

Состоjки: калциум карбонат, калциум хидроксиапатит, калциум цитрат, екстракт од 
соjа, екстракт од коњско опавче, аскорбинска киселина, ДЛ-алфа-холекалциферол, 
пиридоксин хидрохлорид, цинк цитрат, манган сулфат.

60 капсули 500054/500628� 638�ден

ESSENTIAL MINERALS SELENIUM
Природен извор на младост, антиоксидантниот производ 
содржи селен коj придонесува за зачувување на нормалната 
состоjба на косата и ноктите, работата на имунолошкиот систем 
и тироидната жлезда. Селен, витамини Ц и Е ги штитат клетки-
те од оксидативниот стрес.

Состоjки: екстракт од лук, екстракт од ацерола, Lalmin Se 2000™ (инактивиран квасец 
(Saccharomyces cerevisiae), коj содржи селен во форма на селенометионин), екстракт 
од плодови шипинка, ДЛ-алфа-токоферол ацетат, екстракт од баjкалски шлем, 
екстракт од медитерански бор.

60 капсули 500031/500630� 1196�ден

ESSENTIAL MINERALS ZINC
Производот содржи цинк и бакар во органска форма, како 
и природен витамин Ц. Цинкот jа поттикнува нормализациjата 
за размена на jаглени хидрати и макроелементи, ги зачувува 
коските, го подобрува квалитетот на нашите коски, кожа и коса. 
Бакарот придонесува за заштита на имунолошкиот систем 
и ги штити клетките од оксидативниот стрес.

Состоjки: екстракт од плодови ацерола, екстракт од трева ехинацеа, екстракт од 
корен од голем чичок, екстракт од плодови шипинка, лактат од цинк, цинк цитрат, 
бакар цитрат.

60 капсули 500631/500040� 899�ден

ESSENTIAL MINERALS IRON
Формула за апсорпциjа на кислород: два вида органско желе-
зо (фумарат и аскорбат) помагаат во спречување на анемиjа 
и одржување на соодветно ниво на хемоглобин. Ефективна 
комбинациjа на витамини Б, Ц и сибирски лековити растениjа 
jа подобрува способноста за работа и дава на нашата кожа мла-
дешки изглед, и енергиjа на телото.

Состоjки: магнезиум-цитрат, екстракт од валериjана, екстракт од лисjа и цвет од глог, 
екстракт од баjкалски шлем.

60 капсули 500627� 1196�ден

Поради промената на дизаjнот на пакувањето, изгледот на производот во продажба може да биде 
различен од оноj во каталогот. 29



TRIMEGAVITALS.  
OMEGA-3 CONCENTRATE 
AND LYCOPENE 
 • Заштита на крвните садови од атеро-

склероза (поради спречување на окси-
дациjа на холестерол).

 • Исклучително чист комплекс MEG-3™ 
од масла на морски риби

 • Lикopen redivivo® – природен конзер-
ванс на холестерол и еден од наjмоќ-
ните антиоксиданти.

Состоjки: исклучително чист комплекс на омега-3 мас-
ни киселини од морска риба MEG-3™, природен likopen 
redivivo®

30 капсули 5FP183 � 935�ден
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TRIMEGAVITALS.  
SIBERIAN BORAGE AND AMARANTH OIL
ЛИПИДЕН КОМПЛЕКС СО ВИТАМИНИ Е, Д3  
И ГАМА-ЛИНОЛЕНСКА КИСЕЛИНА
Липидниот комплекс содржи една од омега-6 кисе-
лините (гама-линолен) и комплекс на витамини Е и Д. 
Витамин Е го штити организмот од оксидативен стрес. 
Витаминот Д го одржува имунолошкиот систем и игра 
важна улога во поделбата на клетките.

Состоjки: масло од пореч, масло од амарант, ДЛ-алфа-токоферол ацетат, 
холекалциферол, витамин Д3.

30 капсули 500049 � 868�ден

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL  
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
ЛИПИДЕН КОМПЛЕКС СО ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ И ВИТАМИН Е.
Комплексот е заситен со омега-3 киселини во форма на 
концентрирани етилни естри на масна киселина. При-
родниот извор на киселини е наjбогатото масло од лене-
но семе. Омега-3 киселини (еикосапентаноева киселина 
(ЕПА) и докосахексаенонска киселина (ДХА) се важни 
компоненти на здравата исхрана.Составот на произво-
дот е збогатен со витамин Е.

Состоjки: етил естер на масна киселина, коj се состои од рибино масло, жела-
тин, масло од ленено семе, ДЛ-алфа-токоферол ацетат, антиоксиданти (аскор-
бил палмитат, екстракти заситени со токоферол, екстракт од рузмарин).

30 капсули 500062 � 759�ден

TRIMEGAVITALS.  
LUTEIN AND ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
ИЗВОР НА ПРИРОДНИ СВЕТЛОСНИ ФИЛТРИ
Комплексот содржи висока концентрациjа на природни 
пигменти – светлосни филтри лутеин и зеаксантин и 
е особено добар за оние кои поминуваат многу време 
покраj мониторите на компjутерот и другите електрон-
ски уреди. Покраj тоа, комплексот е збогатен со масло 
од сибирски кучешки трн и витамин Е, коj jа поттикнува 
заштитата на клетките од оксидативен стрес.

Состоjки: масло од кучешки трн, екстракт од невен заситен со лутеин, зеак-
сантин, витамин Е.

30 капсули 500102 � 1144�ден

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL  
BETA CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Природна антиоксидантна заштита на кожата и спречу-
вање на воспалителни процеси во желудникот и цревата.
 • Природно масло од дива маслинка
 • Beta-karoten CaroCare.
 • Витамин Е за заjакнување на антиоксидантната заштита.

Состоjки: масло од дива маслинка, мешавина од токофероли (природен ви-
тамин Е), природен бета-каротен 30% CaroCare.

30 капсули 500060� 668�ден��
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КАКО ДЕЛУВА
"ELJBIFID"? 
 • ГО ПОДОБРУВА БАЛАНСОТ 

НА ЦРЕВНАТА МИКРОФЛОРА
 • ГО ПОТТИКНУВА ПРИРОДНИОТ 

ИМУНИТЕТ
 • ГИ НОРМАЛИЗИРА АЛЕРГИИТЕ
 • JА ШТИТИ ЦРЕВНАТА МИКРОФЛОРА 

ОД КОРИСТЕЊЕ НА АНТИБИОТИЦИ

ELJBIFID 
15 капсули 500663� 941�ден

1 КАПСУЛА СОДРЖИ
5.05x109 CFU BIFIDOBACTERIA  
(B. bifidum, B. breve, B.infantis, B.longum)

3,2x109 CFU LAKTOBAKTERIJA L. 
acidophilus, L. casei, L. plantarum)

НАСКОРО ВО 
ПРОДАЖБА

32



ESSENTIAL BOTANICS. ARONIA & LUTEIN 
 • ПРИРОДНИ СВЕТЛОСНИ ФИЛТРИ
 • МОЌЕН АНТИОКСИДАНС

Природна поддршка на системот за сетило за вид при го-
лемо оптоварување од светлина и УВ зрачење. Природни-
от светлосен филтер лутеин во комплекс со антоциjанини 
од боровинка и арониjа jа подобрува циркулациjата и ги 
штити клетките на мрежницата од стареење и оштетување 
од светлината.

Состоjки: прав од арониjа, екстракт од боровинка, лутеин.

30 капсули 500653� 516�ден

ESSENTIAL BOTANICS. BEARBERRY & LINGONBERRY 
 • ПРИРОДНИ УРОАНТИСЕПТИЦИ
 • РАСТЕНИJА КОИ ПОТТИКНУВААТ ЛАЧЕЊЕ НА УРИНА

Растителниот комплекс базиран на екстракт од Арктоста-
филос úva-úrsi и корен од караница со лисjа од брусница и 
брусница има директен антимикробен и антиинфламатор-
но деjство и спречува задржување на урината.

Состоjки: екстракт од листови од Arctostáphylos úva-úrsi, листови од брусница 
(прав), плод од брусница (прав), екстракт од корен од рен.

30 капсули 500656� 389�ден

ESSENTIAL BOTANICS. VALERIAN & MELISSA  
ПРИРОДЕН АНТИСТРЕС
Формула за природна спокоjство: екстракт од валериjана, 
маточина и оригано го смируваат нервниот систем, jа на-
малуваат раздразливоста во текот на денот и го подобру-
ваат квалитетот на спиењето во текот на ноќта.

Состоjки: екстракт од валериjана, оригано, маточина.

30 капсули 500657� 377�ден

ESSENTIAL BOTANICS. GINKGO & BAIKAL SKULLCAP  
 • РАСТИТЕЛЕН NEUROBOOSTER-I
 • АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС

Природно средство кое го стимулира подобрувањето на 
мозочната циркулациjа и мемориjата. Екстрактите од гинко 
билоба, готу кола и баjкалски шлемник во комбинациjа со 
витамини А, Е и Ц обезбедуваат антиоксидантна заштита 
на мозочните клетки и го подобруваат вниманието.

Состоjки: екстрат од баjкалски шлемник, аскорбинска киселина, екстракт гинко 
билбое (24% гинкофлавон), аскорбил палмитат, екстракт готу кола, витамин Е 
ацетат, витамин А ацетат.

30 капсули 500654� 547�ден
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НОВО

ESSENTIAL VITAMINS 
DIOSMIN & RUTIN 
Природен венотоник базиран на диос-
мин и рутин за да се спречат лимфните и 
циркулаторните нарушувања во нозете. 
Благодарение на оптималните дози, ком-
плексот ефикасно делува на ѕидовите на 
крвните садови, ги заjакнува, ги подоб-
рува протокот на лимфата и микроцир-
кулациjата на крвта.

Состоjки*: диосмин, рутин и цветови од крушица

* Наведен е активниот состав во коj не се земени пред-
вид помошните компоненти.

60 капсули 500626� 1864�ден
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CHRONOLONG
КОМПЛЕКС НА ПРИРОДНИ КОМПОНЕНТИ 
ЗА НОРМАЛИЗИРАЊЕ НА РАЗМЕНАТА НА 
МАТЕРИИ ВО ЖЕНСКОТО ТЕЛО
Комплексот содржи 100% од фитое-
строген генистеин, еден од главните 
извори на женска младост. Составот 
на производот е збогатен со клици од 
бобинки од соjа, кои содржат десетици 
форми на природни фитоестрогени, кои 
го подобруваат ефектот на генистеинот. 
Витаминот Ц во форма на аскорбинска 
киселина придонесува за формирање на 
колаген, што е неопходно за нормално 
функционирање на крвните садови во 
кожата. Фолацин придонесува за нор-
мална размена на хомоцистеин за време 
на менопаузата.

Состоjки: глукозамин сулфат, екстракт од бобинки од 
соjа, Л-аскорбинска киселина, генистаин, фолна кисе-
лина, витамин Д, холекалциферол, бои: титаниум ди-
оксид (E171), азорубин (E122).

30 Капсули 500449� 1700�ден
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ИЗБЕРЕТЕ ГО 
ВАШИОТ ЧАJ ОД 
СЕРИJАТА BAIKAL 
TEA COLLECTION – 
ПОЧУВСТВУВАJТЕ 
ГО ВИСТИНСКИОТ 
ВКУС И СИЛА 
НА СИБИР!

Ние создаваме сибирска 
традициjа за чаj! Колекциjа 
чаj Баjкал – наjдобри 
растениjа кои растат под 
сибирското сонце и го 
апсорбираат воздухот на 
бесконечните простори 
на Алтаj. Благата приjатна 
арома и заситен вкус 
ќе ви дадат приjатно 
чувство, ќе ви го подобрат 
расположението и ќе ви го 
разубават летото!

BAIKAL TEA COLLECTION:

• Растениjа кои се 
маjсторски комбинирани

• Еколошки чисти 
компоненти

• Професионално собирање 
и обработување на 
растениjата
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BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №1
ЧИСТЕЊЕ И ДРЕНАЖА
Билна мешавина со сенa, Франгол, ку-
рилски чаj и детелина.

Состоjки: листови од сенa, кора од Франгола, листови 
од коприва, корен од чичок, листови од рибизла, цвет 
од камилица, курилски чаj и трева од детелина.

30 филтер кесички 
500581 � 322�ден
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BAIKAL TEA COLLECTION.  
HERBAL TEA № 5
ДОБРО ВАРЕЊЕ
Мешавина на база на камилица, курилски чаj, тегавец 
и трева Буплеурум.

Состоjки: курилски чаj, трева камилица, плодови шипинки, лист тегавец 
и трева Буплеурум.

30 филтер кесички  
500585� 322�ден

BAIKAL TEA COLLECTION.  
HERBAL TEA №2
ЖЕНСКА ХАРМОНИJА
Ароматичен чаj базиран на жалфиjа, маточина, нане 
и детелина.

Состоjки: срце трева- Leonúrus, трева Medicágo, трева од лековита мато-
чина , листови од нане, листови од жалфиjа, трева од кантарион, трева од 
оригано и тревка од детелина.

30 филтер кесички 
500582 � 322�ден

BAIKAL TEA COLLECTION.  
HERBAL TEA №3
ПРИРОДЕН АНТИСТРЕС
Мешавина на база на срце трева-Leonúrus, нане, вале-
риjана и оригано.

Состоjки: подземно стебло со валериjана корен, срце трева Леонурус, 
оригано трева, камилица, трева кантарион, листови од нане и трева од 
маточина.

30 филтер кесички 
500583 � 322�ден

BAIKAL TEA COLLECTION.  
HERBAL TEA № 4
ЛЕСНО ДИШЕЊЕ
Мешавина коjа загрева со камилица, липа, оригано 
и парчиња jаболка.

Состоjки: липа (цветови и листови), парчиња jаболка, нане, цветови од 
камилица и оригано.

30 филтер кесички 
500584 � 322�ден
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BAIKAL TEA COLLECTION.  
HERBAL TEA №6
ЗАШТИТА НА ЦРНИОТ ДРОБ
Фито композициjа базирана на кантарион, листови од 
нане, цветови од камилица, кочан и свила од пченка.

Состоjки: кочан и свила од пченка, цветови од вратика, кантарион трева, 
листови од нане, трева од камилица, плод од шипинки и трева Polýgonum.

30 филтер кесички 
500586 � 322�ден

BAIKAL TEA COLLECTION.  
HERBAL TEA № 7
ЛЕСНО ДВИЖЕЊЕ
Мешавина на база на коњско опавче и глуварче, допол-
нета со листови од брусница и рибизла.

Состоjки: лист од рибизла, Филипендула трева, глуварче, плод од шипинки, 
листови од брусница, сладок корен и трева од коњско опавче.

30 филтер кесички 
500587 � 322�ден

BAIKAL TEA COLLECTION.  
HERBAL TEA № 8
КОМФОР ЗА СРЦЕТО
Мешавина на база на листови од рибизла, бобинки од 
глог и срце трева- Ленорус.

Состоjки: бобинки од глог, трева од зизифора-ziziphora, срце трева- Леону-
рус, трева Полигонум-Polýgonum, трева маточина и листови од рибизла.

30 филтер кесички  
500588 � 322�ден

BAIKAL TEA COLLECTION.  
HERBAL TEA № 9
КОНТРОЛА НА JАГЛЕНИ ХИДРАТИ
Билна мешавина на база на корен од чичок и трева 
Medicágo.

Состоjки: грав, цвет од боровинки, подземни стебла и корен на Елеутеро-
кокус, трева Медикаго-Medicágo, лист од жалфиjа,печурка чага и корен 
од чичок.

30 филтер кесички  
500589 � 322�ден
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FORMULA 4 N.V.M.N
ДОДАТОК ВО ИСХРАНАТА СО ВИТАМИНИ А, Ц И Е 
И ЛИПОИНСКА КИСЕЛИНА
Производот содржи комплекс на витамини А, 
Е и Ц, а скоро 20 години се смета за една од 
наjсилните антиоксидантни формули. Деjство-
то на комплексот е засилено со органски ан-
тиоксиданти (таурин и липоинска киселина), 
што овозможува значително проширување 
на спектарот на антиоксидантна заштита на 
средството.

Состав: таурин, Л-аскорбинска киселина, ДЛ-алфа-токоферол 
ацетат, алфа-липоична киселина, ретинил ацетат.

120 капсули 500020 � 1290�ден

RENAISSANCE TRIPLE SET.  
FORMULA 3
Renaissance Triple Set. Формулата 3 е сложен 
комплекс на активни компоненти од растител-
но и минерално потекло. Микроелементите и 
витамините ги штитат клетките од оксидатив-
ниот стрес, ги поттикнуваат нормалните функ-
ции на имунолошкиот систем и го намалуваат 
заморот.

Состоjки: екстракт од семе од грозjе, екстракт од плод од 
брусница, екстракт од жалфиjа, екстракт од маjчина душица, 
екстракт од оригано, аскорбинска киселина, екстракт од зе-
лен чаj, ДЛ-алфа-токоферол, ликопен, екстракт од боровин-
ки, рутин, БетаТаб 20%, екстракт од медитерански бор, цинк 
цитрат (цинк), тиамин хидрохлорид (витамин Б1), рибофлавин 
(витамин и Б2), пиридоксин хидрохлорид (витамин Б6), ман-
ган сулфат (манган), ретинол, бакар сулфат (бакар), калиум jо-
дид (jод), натриум селенит (селен) ), хром пиколинат (хром), 
малтодекстрин.

120 капсули 500113� 2718�ден
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HEALTHY RHYTHMS
ДНЕВЕН ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛЕН 
КОМПЛЕКС
Витаминско-минералената композициjа 
Healthy Rhythms се состои од две капсу-
ли кои меѓусебно се надополнуваат – на-
утро и навечер, што овозможува не само 
да се обезбеди дневна доза на витами-
ни, микроелементии други неопходни 
биолошки активни супстанции, туку и да 
се имаaт предвид променливите фази на 
активност и одмор.

Состоjки (утрински комплекс): витамин Ц (носител 
малтодекстрин од компири), ликопен, екстракт од еле-
терококус, екстракт од зелен чаj, бета-каротин, вита-
мин Е, пара-аминобензоична киселина, никотинамид, 
коензим Q10, екстракт од кора од бор, пантотенска ки-
селина, витамин Д3, витамин Б6, витамин Б12, ви-
тамин Б2, витамин Б1, витамин А, фолна киселина, 
биотин и витамин К1.

Состоjки (вечерен комплекс): валериjана екстракт, 
екстракт од коњско опавче, екстракт од баjкалски 
шлем, натриум молибдат, прав од роговите на сика 
елен, цинк цитрат, селен, железен сулфат, хром пико-
линат, бакар сулфат, манган сулфат и калиум jодид.

60 капсули / 31,5 g  
500048� 1221�ден

ADAPTOVIT
BAD Adaptovit е комплексен додаток во 
исхраната коj влиjае на адаптивните ме-
ханизми во човечкото тело. Екстрактите 
од Lavzey женшен и елеутерокок помага-
ат да се надмине заморот и да се поттик-
не обновувањето на силата по сериозни 
оптеретувања.

Состоjки: вода, екстракт од семе од кинески лимон, 
екстракт од корен од женшен, екстракт од корен од 
елеутерокок, екстрат од корен и подземни стебленца 
од златен корен, екстракт од корен од Lavzey, дестили-
рана вода, натриум бензоат (E211), етил алкохол.

10 ml  500094 � 698�ден

НАСКОРО ВО 
ПРОДАЖБА
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SYNCHROVITALS II
Вредни растителни екстракти помага-
ат да се одржи активнист на тонусот 
во текот на денот и мир – во вечерни-
те часови. Производот содржи важен 
витамин Ц за организмот, коj го под-
држува нормалното функционирање 
на нервниот систем.

Состоjки (утринска формула): фосфатидилсерин 
(соjа), екстракт од гинко билоба, екстракт од готу, 
екстракт од женшен, аскорбил палмитат.

Состоjки (вечерна формула): екстракт од жал-
фиjа, екстракт од Hypericum, аскорбил палмитат, 
екстракт од баjкалски шлем

60 капсули  
500071� 1770�ден

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III се состои од два вида капсули: за утринска и 
вечерна употреба. Селенот придонесува за нормално функцио-
нирање на имунолошкиот систем и им помага на клетките да се 
заштитат од оксидативниот стрес. Производот е богат со глука-
ни, ликопен, екстракти од овошjе од глог и е наменет за норма-
лизирање на работата на кардиоваскуларниот систем.

Состоjки (утринска формула): трици збогатени со глукан, хидроксипропилметил це-
лулоза, R-липоична киселина.

Состоjки (вечерна формула): трици збогатени со глукан, хидроксипропилме-
тил целулоза, инактивиран квасец, Р-ликопен, екстракт од овошjе од глог, моди-
фициран скроб, скроб од пченка, гликоза, антиоксиданти: натриум аскорбат и 
DL-алфа-токоферол.

150 капсули  500072� 1807�ден
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SYNCHROVITALS V
Производот содржи ResistAid комплекс, коj е комбинациjа на 
арабиногалактан (извор на растворливи диетални влакна) 
и полифеноли, добиени од ариш. Комплексот помага во об-
новување на бронхиите и дишните патишта, jа нормализира 
состоjбата на дигестивниот тракт, што има позитивен ефект 
врз имунитетот.

Состоjки (утринска формула): арабиногалактан добиен од ариш, екстракт од ко-
рен од женшен, екстракт од лист од тегавец.

Состоjки (вечерна формула): арбиногалактан добиен од ариш, екстракт од лист од 
жалфиjа, екстракт од цвет од камилица, екстракт од маjчина душица, лактоза.

60 капсули 500073� 1045�ден

SYNCHROVITALS VI
Производот содржи добро познато соединение од две компо-
ненти: глукозамин хидрохлорид и хондроитин сулфат. Нивните 
своjства се заjакнуваат со светски познатите растителни екстрак-
ти од кора од бела врба (Salix alba), Filipendula и дива роза. 
Витаминот Ц, коj е дел од него, придонесува за формирање на 
колаген неопходен за нормално функционирање на 'рскавицата.

Состоjки (утринска формула): глукозамин хидрохлорид (добиен од ракови), 
екстракт од кора од врба ива, хондроитин сулфат.

Состоjки (вечерна формула): глукозамин хидрохлорид (добиен од ракови), екстракт 
од Филипендула, хондроитин сулфат, екстракт од плод од шипинка.

60 капсули 500065� 1044�ден

SYNCHROVITALS VII
Производот е наменет за оние кои поминуваат многу време 
пред компjутерски монитори и други електронски уреди, шти-
ти од штетни УВ зраци. Содржи широк спектар на растителни 
пигменти на филтер за светлина: лутеин, зеаксантин и бета-ка-
ротин. Производот е збогатен со природни антоциjани и вита-
мин А, што придонесува за зачувување на нормалниот вид.

Состоjки (утринска формула): екстракт од цветови од хибискус заситен со анто-
циjани, екстракт од плод од боровинки заситен со антоциjани, екстракт од плод од 
арониjа, заситен со антоциjани.

Состоjки (вечерна формула): екстракт од ацерола, екстракт од шипинка, екстракт 
од џунџуле (Tagetes erecta) заситен со лутеин, бета-каротин, аскорбил палмитат, 
зеаксантин.

60 капсули 500050� 1603�ден

SYNCHROVITALS IV
Комплекс № 1 содржи Силибум коj е извор на силимарин и 
го стимулира излачувањето на токсични материи од телото. 
Комплекс № 2 комбинира екстракти од сибирски билки и рас-
тениjа, вклучуваjќи го и екстрактот од сибирскиот адаптоген 
кантарион, коj поттикнува нормализирање на работата и за-
штита на клетките на црниот дроб.

Состоjки (утринска формула): таурин, екстракт од плод од силибум, целулоза, 
екстрат од подземното растение Potentilla.

Состоjки (вечерна формула): таурин, целулоза, екстракт од трева од кантарион, 
екстракт од корен од Баjкалски шлем.

60 капсули 500130� 911�ден
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Бренд на 
ефикасна и 
здрава исхрана

МИНИМУМ КАЛОРИИ
ПРАКТИЧНО ПАКУВАЊЕ
МАКСИМАЛНО 
ИСКОРИСТУВАЊЕ
НИШТО ПРЕКУМЕРНО 

1
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1. ХРАНЛИВ КОКТЕЛ

YOO GO NUTRIENT SHAKE APPLE AND CINNAMON
Состоjки: концентрат на млечни белковини (казеин) PROMILIK KAPPA 
OPTIMUM мембрани од семка од тегавец, природен сув jаболков концен-
трат, Л-карнитин тартрат, мелен цимет, микронизирана гама-линоленска 
киселина бораго Life's GLA®, бета глукан од овес SweOat® ,екстракт од гор-
члива диња -момордика , микронизирани омега-3 поли незаситени масни 
киселини на рибино масло MEG-3®, екстракт од ацерола, jаболкова кисе-
лина (регулатор на киселост), хранлива природна арома „Jаболка“, стевиол 
гликозиди од листови од стевиjа Sigma-D™ (засладувачи).

7 х 25 g 500519� 1154�ден

2. ХРАНЛИВ КОКТЕЛ

YOO GO NUTRIENT SHAKE COCONUT BISCUIT
Состоjки: концентрат на млечни белковини (казеин) PROMILIK KAPPA 
OPTIMUM, лушпи од семка од тегавец, кокос, Л-карнитин тартрат, природ-
ни вкусови на храна („Кокос“, „Чоколаден бисквит“), бета глукани од овес 
SweOat® (содржи глутен), микронизиран омега -3 поли незаситени мас-
ни киселини на рибино масло MEG-3® (содржи соjа), екстракт од Momordica 
(горчлива диња), екстракт од ацерола, стевиол гликозиди од листови од 
стевиjа Sigma-D™ (засладувачи).

7 х 25 g 500564� 1154�ден

Правилен коктел – коктел за замена за природен оброк 
Yoo Go! Благодарение на урамнотежениот состав, лес-
но менува еден или два комплетни оброци на ден, го 
снабдува организмот со витални состоjки и помага да се 
зачува чувството на ситост подолг временски период.

ШТО СОДРЖИ?
 • Белковина казеин PROMILIK KAPPA OPTIMUM карак-

теризирана со целосно бавно внесување.
 • Хранливи влакна на биоактивен овес SweOAT®, созда-

ваат чувство на ситост и jа нормализираат цревната 
микрофлора.

 • Екстрактот L-карнитин и момордика (горчливо диња) 
го активираат метаболизмот и jа забрзуваат размена-
та на маснотии.

 • Комплексите на омега-3 и омега-6 киселини Life's 
GLA® i MEG-3® го снабдуваат организмот со есенциjал-
ни масни киселини.

 • Природен витамин Ц во составот на екстракт од аце-
рола за заjакнување на имунитетот.

САМО ЕДНА ПОРЦИJА ОД КОКТЕЛОТ 
СОДРЖИ: 80-86 kcal, 15-17 g протеини, 
2-3,5 g jаглени хидрати.

2
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ДЕТОКС БАР

YOO GO ENERGY BAR MANGO
Протеински бар со вкус на сончеви 
тропски предели ви помага да jа 
зачувате младоста и да jа победите 
гладта. Го снабдува организмот со 
потребната количина на протеини, за 
еден час ќе го надмине оксидативни-
от стрес и ќе ви даде енергиjа од ви-
стинско манго. Идеална алтернатива 
за вообичаените слатки!

Состоjки: изомалтолигосахарид (засладувач), 80% 
концентрат на белковина од сурутка SupeProtein 
Essential 392, концентрат на млечна белковина 
(казеин) PROMILK KAPPA OPTIMUM, глазура Caribe 
Fondente Dischi (шеќер*, како прашок, соjа лецитин 
(емулгатор), арома, кокосово масло, парчиња суво 
манго, концентриран сок од jаболко, дестилиран 
глицерин (средство за задржување на влагата), 
лимонска киселина (регулатор на киселост), при-
роден вкус "Манго", сол, калиум сорбат (конзер-
ванс), соjа лецитин (емулгатор) и астаксантин.

50 g 500490� 146�ден

НОВО
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WEIGHT CONTROL 

YOO GO WEIGHT CONTROL DRINK MIX  
APPLE&LEMON
Сочната комбинациjа на лимон и jаболко ќе ве воодушеви 
со неговиот исклучителен вкус, а природната целулоза го 
снабдува организмот со соодветни jаглени хидрати и jа 
поттикнува нормализациjата на функциjата на цревата. 
Контролираjте го вашиот апетит на природен начин!

Состоjки: активиран целулозен комплекс Active Fiber (jаболков пектин, ци-
трусни влакна, смола, мембрана од семе од тегавец), хранлив сув природен 
концентрат на jаболка (концентриран сок од jаболко, малтодекстрин), изо-
малтолигосасахарид (засладувач), jаболкова киселина, регулатор на кисе-
лост сок од лимон, природна хранлива арома "Jаболко", стевиогликозиди од 
листови од стевиjа Сигма-Д (засладувач)

70 g (14 х 5 g) 500543� 644�ден

БАД СО ЗАСЛАДУВАЧИ

YOO GO COLLAGEN DRINK MIX  
(WILD BERRIES)
Направивме вкусна мешавина од три главни состоjки. 
Пробаjте го пиjалокот со вкус на бобинки, хиjалуронска 
киселина, колаген и витамин Ц! Го чува здравjето на ко-
жата. Витаминот Ц jа стимулира нормалната синтеза на 
колаген за нормални функции на кожата.

Состоjки: колаген, прав од сушени боровинки, малини, jагоди, капини и бо-
зел (мешавина од бобинки), jаболкова киселина (регулатор на киселост), 
арома "Шумско овошjе", стевиол гликозиди од листови од стевиjа (засладу-
вач), натриум хиjалуронат, антоциjанин (боjа) .

50 g (5 х 10 g) 500513� 789�ден

ЧАJ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ

YOO GO TURBO TEA 
Растителен чаj создаден специjално за да ви помогне да 
останете активни и да поминете време на работи што 
навистина сакате да ги правите! Сената дава леснотиjа и 
удобност, чаjот од ѓумбир и курилскиот чаj помагаат за 
нормализирање на метаболизмот.
30 филтер кесички  500590� 322�ден

НОВО

НОВО
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ПРЕПОРАКА ОД ПРОФЕСИОНАЛЦИ

ЗОШТО НÈ ИЗБИРААТ?
• СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО ВО СИБИР. СЕРТИФИЦИРАНО СПОРЕД 

МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ISO 9001 – 2015, HACCP, GMP, FDA, 
РЕГИСТРИРАН ОБJЕКТ.

• АПСОЛУТНО ПРИРОДНО НАШИТЕ ПРИРОДНИ ПРЕПАРАТИ НЕ СОДРЖАТ 
ШЕЌЕР, ПАЛМИНО МАСЛО И ДРУГИ МАСТИ, ПРОТЕИН ОД СОJА И ГРАШОК СО 
НИЗОК КВАЛИТЕТ, ВЕШТАЧКИ ХРАНЛИВИ ВЛАКНА И ПОТЕНЦИJАЛНО ОПАСНИ 
СИНТЕТИЧКИ АДИТИВИ.

• ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ НИЕ КОРИСТИМЕ КОМПОНЕНТИ ОД СВЕТСКИ 
ПОЗНАТИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (INGREDIA, GLANBIA, DSM NUTRITIONAL, LONZA).
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SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT 
L-CARNITINE
Л-карнитинот во форма што брзо се усвоjува jа зго-
лемува издржливоста, го забрзува метаболизмот и 
размената на маснотии, jа подобрува регенерациjата на 
мускулите по тренингот и го подобрува согорувањето на 
мастите. Идеално за сите спортови.

Состоjки: Л-карнитин тартрат, Л-карнитин (база на Lonza Carnipure®)

120 капсули 500285� 1409�ден

SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT 
MEGA ESSENTIALS
Максимално концентриран витаминско-минерален 
комплекс Mega Essentials направен специjално за снаб-
дување на организмот со потребните микроелементи за 
време на тешката физичка активност: 12 витамини и 8 
минерали jа зголемуваат издржливоста, тонусот и снаб-
дувањето со енергиjа.

Состоjки: калциум карбонат, витамински премикс N33802 / 1 од DSM 
Nutritional (A, Д3, E, K1, Ц, Б1, Б2, Б6, Б12, никотинамид, фолна киселина, пан-
тотенска киселина, биотин), минерални премикси Customix Minerals од DSM 
Nutritional (цинк, бакар, jод, железо, манган, селен), магнезиум цитрат, вита-
мин Е, фолна киселина, витамин Д3, микрокристална целулоза (пополнувач), 
магнезиум стеарат (антикоагуланс), нутрафициент (средство за глазура).

120 таблети 500284 � 1470�ден

SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT 
GLUCOSAMINE AND CHONDROITIN
Природниот комплекс обезбедува максимална заштита 
за време на интензивно тренирање и големо физичко 
оптеретување: го спречува заморот, помага во елимини-
рање на воспалението. Се препорачува на спортистите 
и на сите поддржувачи на активен животен стил да го 
користат редовно.

Состоjки: глукозамин хидрохлорид, хондроитин сулфат, микрокристална 
целулоза (пополнувач), лактоза, магнезиум стеарат (антикоагуланс).

120 таблети 500276 � 3395�ден

SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT 
BCAA COMPLEX
Комплексот на есенциjални аминокиселини е создаден 
особено за интензивно тренирање: обезбедува активен 
раст на мускулната маса, брза регенерациjа и директна 
испорака на хранливи материи на мускулното ткиво. Ги 
успорува процесите на катаболизам.

Состоjки: BCAA (комплекс со аминокиселини: Л-леуцин, Л-изолеуцин, Л-ва-
лин), микрокристална целулоза (пополнувач), магнезиум стеарат (средство 
против згрутчување).

120 таблети 500277 � 1281�ден
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SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT  
DOUBLE-PHASE HI-GRADE PROTEIN (BILBERRY)
Мултикомпонентен протеински коктел со природен 
сок од боровинки или jагода – одличен инструмент за 
корекциjа на фигурата за време на фитнесот, префрлу-
вање на оброци и враќање на здрав начин на живот.
Оптималната комбинациjа на два вида протеини со ви-
сок квалитет (изолати и казеин) го снабдува организмот 
со потребната количина на протеини, го забрзува сого-
рувањето на мастите и помага при поддршка на муску-
лите за време на физичката активност.
Л-карнитинот jа зголемува издржливоста, го намалува 
ризикот од повреда на мускулите за време на вежбање, 
ги оптимизира процесите на обнова на мускулното ткиво.

Состоjки: концентрат на млечен протеин (казеин) PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, изолат од протеин од сурутка PRODIET 90S, природна арома 
"Боровинка", Л-карнитин татрат, сув сок од боровница, стевиол гликозиди 
SIGMA D™ (засладувач).

25 g  500435 � 115�ден

SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT 
OMEGA-3 ULTRA
Максимална концентрациjа на омега-3: моќна поддршка 
на организмот за време на интензивна физичка актив-
ност. Четири капсули содржат 100% од дневната доза 
на наjважните омега-3 киселини: еикозапентаноична и 
докосахексаеична, кои се добиени од прочистено мор-
ско рибино масло. Поттикнува зголемена издржливост 
и побрза регенерациjа после тренинг.

Состоjки: ултраконцентрат на омега-3 незаситени масни киселини од мор-
ска риба од големи длабочини PronovaPure.

120 капсули / 102 g 500484 � 2186�ден

SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT 
FAST RECHARGE CREATINE 
Природниот креатин, коj брзо се раствора во удобна 
форма, помага за подобрување на спортските перфор-
манси. Природно jа забрзува синтезата на анаболни 
хормони, обезбедува енергиjа, го стимулира растот на 
мускулите и jа зголемува издржливоста.

Состоjки: креатин монохидрат

40 порции по 5 g 500370� 729�ден
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ШЕJКЕР
Шише- шеjкер за вода, пиjалоци и 
протеински коктели. Има модерна 
мат сина боjа и цврст херметички 
капак. Изработено е од наjмодер-
ниот безопасен материjал „тритан“, 
коj не задржува мириси, а во исто 
време е невероjатно сигурен. Во 
внатрешноста на шеjкерот е по-
ставена мрежичка и федер-топче 
за матење, што не дозволува фор-
мирање на грутки при правење 
коктели. Капакот е дизаjниран така 
што корисникот може да го отвори 
шеjкерот со една рака. 
106863� 788�ден

СПОРТ ГЕЛ ЗА РЕГЕНЕРИРАЊЊЕ
Го отклонува неприjатното чувство на исто-
штеност и го забрзува закрепнувањето по 
интензивно физичко работење. огел наменето 
за сите што се грижат за своите мускули, згло-
бови и тетиви. Заборавете на болката. Топло / 
студено деjство.
100 ml 410054� 907�ден
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СИБИРСКИ ПРОПОЛИС
ПРИРОДНА ПРОФИЛАКТИЧНА 
ПАСТА ЗА ЗАБИ 
ПРИРОДНА ЗАШТИТА
Природна паста за заби 
"Сибирски прополис" содр-
жи природна емулзиjа на 
прополис, етерични масла 
и екстракти од растениjа 
од Сибир.
100 ml  
411376 � 353�ден

СИБИРСКА ШИПИНКА
ПРИРОДНА ПРОФИЛАКТИЧНА 
ПАСТА ЗА ЗАБИ 
РЕГЕНЕРАЦИJА 
И ОБНОВУВАЊЕ
Природна паста „Сибирски 
шипинки“ содржи природ-
ни минерали од црвена 
глина, етерични масла и 
екстракти од растениjа: 
шипинка, смрека, жалфиjа, 
кучешки трн и камилица.
100 ml  
411377 � 353�ден

БАJКАЛСКИ ШЛЕМНИК
ПРИРОДНА ПРОФИЛАКТИЧНА 
ПАСТА ЗА ЗАБИ 
ШТИТИ И КОМПЛЕКСНО ГИ 
НЕГУВА НЕПЦАТА
Докажана заштита* од 
5 специфични видови на 
бактерии кои предизвику-
ваат кариес, парадентоза 
и воспаление во усната 
шуплина.
100 ml  
410944 � 353�ден

СИБИРСКИ 
КУЧЕШКИ ТРН
ПРИРОДНА ПРОФИЛАКТИЧНА 
ПАСТА ЗА ЗАБИ 
СЕКОJДНЕВНА НЕГА 
И НАМАЛУВАЊЕ НА 
ОСЕТЛИВОСТА НА ЗАБИТЕ
Паста за заби „Сибирски 
кучешки трн“ е средство за 
природна заштита дури и 
за наjчувствителните заби 
и непцата. Содржи масло 
и сок од кучешки трн кои 
имаат антиоксидантни 
своjства.
100 ml  
411378� 353�ден

ЧЕТКИ ЗА ЗАБИ 
NANO SILVER
Средна цврстина

 104747 Зелена 
 104854 Портокалова 
 105578 Сина 
 104968 Виолетова 

� 110�ден

ЧЕТКИЧКА ЗА ЗАБИ
ЦРНА

105806� 150�ден

НАСКОРО ВО 
ПРОДАЖБА
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ОСВЕТЛУВАЊЊЕ НА ЗАБНАТА 
ГЛЕЃЃ И ЗАJАКНУВАЊЊЕ 
НА НЕПЦАТА
БОРОВИНКА & JАГЛЕН
АПСОЛУТНО ЦРНА ПАСТА ЗА ЗАБИ
Jагленот е одговорен за чистата и 
снежно-белата глеѓ, а боровинката 
ги зачувува непцата и нè воодушеву-
ва со приjатниот вкус.
75 ml 411381� 460�ден

ОСВЕТЛУВАЊЊЕ НА ЗАБНАТА 
ГЛЕЃЃ И СВЕЖ ЗДИВ
CITRUS MYRTIFOLIA 
& ЛИМОНСКА ТРЕВА
ОСВЕЖИТЕЛНА ПАСТА ЗА ЗАБИ
Горчлив портокал Citrus Myrtifolia и 
егзотична лимонска трева со пре-
красна магнолиjа моќно го освежува-
ат здивот и спречуваат формирање 
на забен камен.
75 ml 411379� 460�ден

ОСВЕТЛУВАЊЊЕ НА ЗАБНАТА 
ГЛЕЃЃ И КОМПЛЕКСНА ЗАШТИТА 
НА УСНАТА ШУПЛИНА
JАГОДА & ЦРВЕНА ГЛИНА
КОМПЛЕКСНА ПАСТА ЗА ЗАБИ
Усната шуплина jа заштитуваат: 
вкусна jагода, освежувачка магно-
лиjа и – одеднаш! – црвена глина за 
чистење (погодна дури и за чувстви-
телна глеѓ).
75 ml 411380� 460�ден

99,1% ОД СОСТОJКИТЕ СЕ 
СО ПРИРОДНО ПОТЕКЛО
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EXPERALTA PLATINUM

ПЕПТИДНА 
КОЗМЕТИКА – 
ИСКЛУЧИ-
ТЕЛНА НЕГА 
НА КОЖАТА 
НА ЛИЦЕТО
Козметиката базирана на 
пептиди е МНОГУ ПОЕФИКАСНА 
од кремите со големи 
молекули на колаген и еластин. 
Аналогната козметика е многу 
поскапа поради сложениот 
процес на производство и дава 
гарантиран резултат.

Пептиди се соединениjа кои се состоjат 
од само неколку аминокиселини. 
Пептидните наномолекули 
продираат слободно во дермисот, 
ги стимулираат процесите на 
регенерациjа и овозможуваат 
постигнување на изразен и долготраен 
подмладувачки ефект.
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ТВОJОТ 
ОМИЛЕН 

ПРОИЗВОД 
ВО МИНИ 
ВЕРЗИJА

ДНЕВНА ТЕЧНОСТ ЗА 
ПОДМЛАДУВАЊЊЕ
7 ml 410285� 402�ден

ИНТЕНЗИВНО 
ПОДМЛАДУВАЧКИ 
ДНЕВЕН КРЕМ
7 ml 410286� 402�ден

ИНТЕНЗИВНО 
ПОДМЛАДУВАЧКИ 
НОЌЌЕН КРЕМ
7 ml 410287� 402�ден

ПРАКТИЧНО:
• земи со себе
• за запознавање 

со производот
• на патувања

НАРАЧАJ:

ПАМЕТЕН СЕРУМ
7 ml 410288 � 402�ден

ПАМЕТНА КРЕМА
7 ml 410289� 402�ден

НЕЖНО СРЕДСТВО 
ЗА ЧИСТЕЊЊЕ
7 ml 410458� 402�ден
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ДНЕВНА 
ТЕЧНОСТ ЗА 
ПОДМЛАДУВАЊЊЕ
Иновативната фор-
мула со заштита SPF 
jа зачувува младоста 
на кожата и спречува 
поjава на нови брчки.
50 ml  
408372� 1418�ден
7 ml  
410285� 402�ден

ИНТЕНЗИВНО 
ПОДМЛАДУВАЧКА 
ДНЕВНА КРЕМА
Луксузен крем со уни-
катна комбинациjа на 
пептиди и платина ги 
поправа брчките, jа 
враќа еластичноста и 
сjаjот на кожата.
50 ml  
408373� 1418�ден
7 ml  
410286� 402�ден

КРЕМА ЗА КОЖАТА 
ОКОЛУ ОЧИТЕ
Високо ефикасен крем 
за очи гарантира соод-
ветна хидратациjа на 
тенката кожа на очните 
капаци без ризик од 
оток, создаваjќи видлив 
ефект на затегнување. 
Посебната формула 
видливо ги намалува 
темните кругови и ги 
коригира мимичките 
брчки.
15 ml  
404326� 817�ден

40+

40+

25+

25+

ИНТЕНЗИВНО 
ОБНОВУВАЧКА 
НОЌНА КРЕМА
Заситената ноќна кре-
ма со уникатна ком-
бинациjа на колоидна 
платина и пептиди 
го намалува броjот и 
длабочината на брч-
ките, jа враќа еластич-
носта на кожата.
50 ml  
408374� 1418�ден
7 ml  
410287� 402�ден
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Спакуван во специjални контеjнери-ми-
кросфери, продира во длабоките слоеви 
на кожата каде што се отвора, набабрува 
и ослободуваjќи се одвнатре, ги испра-
вува брчките, обезбедуваjќи непосреден 
ефект на подмладување.

ПАМЕТЕН СЕРУМ
Формулата на новата генерациjа на 
паметен серум збогатена со Hyaluronic 
Filling Spheres- (хиjалуронски сфери-фи-
лери) кои стимулираат длабок и дол-
готраен ефект врз брчките. Екстрактот 
од печурки реjши и ливчињата од цреша, 
како и маслото од семе од брусница во 
Сибир, обезбедуваат моќна заштита про-
тив стареење и антиоксидантна заштита 
на младата сjаjна кожа.
50 ml 409280� 2734�ден
7 ml 410288� 402�ден

ВИСОКОМОЛЕКУЛАРНА   
ХИJАЛУРОНСКА 
КИСЕЛИНА

60

40+25+
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ПЕПТИДЕН КОМПЛЕКС 
ПОВРЗАН СО 
ДИJАМАНСТКИ ПРАВ
Моќен антиоксиданс со висок 
степен на биорасположивост 
штити од предвремено 
стареење.

РЕФИЛЕР

ECO-FRIENDLY 
ПАКУВАЊЕ!

ПАМЕТНА КРЕМА
Разгалете jа кожата со прекрасен 
паметен крем! Благодарение на 
своjата лесна и кадифена тексту-
ра, брзо се апсорбира и може да 
се користи како основа за шминка. 
Паметната формула работи на 
ниво на дермисот: DiamondSIRT го 
поттикнува обновувањето на ко-
жата одвнатре, а SWT-7 (екстракт 
од Swertia) поттикнува корекциjа 
на вертикалните и хоризонтал-
ните брчки – позитивниот ефект 
може да се забележи за само 7 
дена. Екстрактот од алтаjската пе-
чурка реиши има силни антиокси-
дантни своjства, jа штити кожата 
од предвремено стареење.

50 ml (без рефилер)  
409843� 2734�ден
50 ml (со рефилер)  
413494� 2921�ден
50 ml (рефилер)  
413495� 1579�ден
7 ml  
410289� 402�ден

3 ВИДА ПРЕДНОСТ:
ν 85% помалку jаглерод диоксид 

се ослободува во атмосферата 
за време на обработката на 
пакувањето. 

ν Внатрешен термос 
(заменлива влошка – рефил) 
изработен од рециклиран ПП 
(полипропилен).

ν Повеќекратна употреба на ска-
по и убаво шише. Внатрешен 
термос коj лесно може да се 
замени со нов.

* Според производителот на пакување RPC BRAMLAGE.

• ЕКОЛОШКИ
• ОДГОВОРНО
• РАЗУМНО
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СЕРУМ-КОНЦЕНТРАТ 
“МОДЕЛИРАЊЊЕ 
И ЛИФТИНГ“
Луксузниот серум видно 
ќе jа промени вашата 
кожа: ги затегнува конту-
рите на лицето, jа зголе-
мува еластичноста.
10 ml  
404325� 938�ден

СЕРУМ-КОНЦЕНТРАТ 
“КОРЕКТОР 
НА БРЧКИТЕ“
Скапоцениот серум со 
X50 Myocept интелекту-
алниот комплекс ефикас-
но ги корегира брчките и 
спречува поjава на нови.
10 ml  
404324� 938�ден

СЕРУМ-КОНЦЕНТРАТ 
“ХИДРИРАЊЊЕ И СJАJ“
Иновативен комплекс со 
хиjалуронска киселина 
и компонента на X50 
Hyalfiller: интензивна 
хидратациjа и корекциjа 
на брчки.
10 ml  
404322� 938�ден

50+

40+

30+
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ЛЕСНА 
ТЕКСТУРА
Не jа оптеретува кожата 
и дава чувство на апсо-
лутна удобност во текот 
на денот.

БЕСПРЕКОРНО 
ПРИРОДНО 
ПРЕКРИВАЊЕ
Луксузниот крем за нега 
обезбедува анти-старосна 
нега и создава невидлива 
покривка, коjа деликатно 
го изедначува тенот.

АКТИВНА 
ХИДРАТАЦИJА
Хиjалуронска киселина 
првенствено jа хидрира 
кожата, правеjќи jа измаз-
нување и измазнување.

ANTI-AGE НЕГА
 • Фолната киселина во 

биорасположива фор-
ма ги корегира брчките, 
особено во пределот 
околу очите.

 • Екстрактот од печурки 
jа стимулира синтезата 
на колагенот и jа враќа 
еластичноста на кожата 
ден за ден.

КРЕМА ЗА ТОНИРАЊЊЕ

407583 
тон 1 / 
светол

411998 
тон 2 / 
среден

30 ml� 1418�ден  
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ШТО Е ТОА 
TONIK-SOFTENER?
Освежувачко, средство за 
омекнување со лесна тексту-
ра. Овозможува моментална 
хидратациjа на кожата, и дава 
сjаj, го подобрува ефектот на 
други средства.

TONIK-SOFTENER ИМ 
ПРИЛЕГА НА ОНИЕ 
КОИ ИМААТ:
 • Сува кожа без сjаj
 • Нерамномерен рељеф и тен 

на кожата
 • Оток, купероза
 • Промени на кожата од 

стареење
 • Кожа коjа бара посебна гри-

жа кога е топло

TONIK-SOFTENER
Подмладувачкиот тоник-со-
фтенер идеално го комплетира 
ритуалот за чистење на кожата: 
го смирува, омекнува, обно-
вува и го подготвува за пона-
тамошна нега, jа зголемува 
ефикасноста на кремот и серу-
мот. Формулата, коjа е богата 
со екстракти од ретки билки и 
скапоцени масла, ги забрзува 
процесите на обновување на 
клетките. Вашата кожа сjае.
200 ml  
408253� 877�ден
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МИЦЕЛАРНА ВОДА 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЊЕ 
НА ШМИНКА
Мицеларната вода 
деликатно jа чисти 
кожата, jа отстранува 
шминката за очи и сите 
видови нечистотии.
200 ml  
408369� 877�ден

ЕКСФОЛИJАТ 
ЗА ЧИСТЕЊЊЕ 
НА ПОРИТЕ
Интензивниот пилинг 
обезбедува внимател-
но чистење на различ-
ни нивоа и квалитетна 
нега за коj било вид 
на кожа.
100 ml  
408371� 877�ден

ПИЛИНГ ЗА 
ДЛАБИНСКО 
ЧИСТЕЊЊЕ И 
ИЗРАМНУВАЊЊЕ 
НА КОЖАТА
Придонесува за обно-
вување на изморената 
кожа, стеснување на 
порите и подобру-
вање на тенот. Овоз-
можува контрола на 
мрсниот сjаj.
200 ml  
408370� 877�ден

МАСЛО ЗА 
ЧИСТЕЊЊЕ И 
МИЕЊЊЕ
Растителните и ете-
рични масла, кога се 
комбинираат со вода, 
формираат емулзиjа 
коjа малку се пени и 
внимателно jа чисти 
кожата.
200 ml  
408368� 958�ден

НЕЖНО СРЕДСТВО 
ЗА ЧИСТЕЊЊЕ
Кадифената емулзиjа 
со скапоцени масла 
нежно jа чисти и сми-
рува кожата, заштиту-
ваjќи jа од агресивни 
фактори на животната 
средина.
100 ml  
409977� 958�ден
7 ml  
410458� 402�ден
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КРИОЛИФТИНГ 
МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Маска коjа лади со растителни 
екстракти и масло од синап.
50 ml  410091� 938�ден

ВИДЛИВО ГИ 
НАМАЛУВА 
НЕДОСТАТОЦИТЕ НА 
КОЖАТА ВЕДНАШ ПО 
УПОТРЕБАТА.

 • Свеж и одморен изглед, како 
после два дополнителни часа 
сон!

 • Изедначен, сjаен тен на 
лицето.

 • Кожата е хидрирана, 
обезбедена со влажност, како 
да свети одвнатре.

 • Затегнато лице, jасни контури.

НЕЗАМЕНЛИВА КОГА 
Е ЖЕШТИНА И КОГА 
НЕМАТЕ ДОВОЛНО 
ВРЕМЕ!
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КОМПЛЕКСОТ 
BROWN SLIM ГО 

НАМАЛУВА ОБЕМОТ 
НА ПОЛОВИНАТА И 
ЕФЕКТОТ НА „КОРА 

ОД ПОРТОКАЛ“ 
НА КОЛКОВИТЕ И 

ГО ПОДОБРУВА 
РЕЗУЛТАТОТ ОД 

ТРЕНИНГОТ.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН 
КОНЦЕНТРАТ
150 ml 411382� 1452�ден
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JА ПОДОБРУВА 
РАБОТАТА 
НА АКТИВНИ 
СУПСТАНЦИ

ОВОЗМОЖУВА 
АНТИОКСИДАНТНА ЗАШТИТА, 
ГИ ПОДОБРУВА ЗАШТИТНИТЕ 
СВОJСТВА НА КОЖАТА

ЗАБРЗУВА РЕГЕНЕРАЦИJА, 
ГО ЗГОЛЕМУВА ОПСТАНОКОТ 
НА КЛЕТКИТЕ НА КОЖАТА 
И СО ТОА JА ПРОДОЛЖУВА 
МЛАДОСТА НА КЛЕТОЧНО НИВО

1

3
2

РЕВОЛУЦИОНЕРЕН ПОСИЛЕН 
КОМПЛЕКС НА АКТИВНИ 
МАТЕРИИ ОД ЕНДЕМСКИ 
СИБИРСКИ РАСТЕНИJА

КОМПЛЕКС НА АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ 
НА ЕНДЕМИЧНИ СИБИРСКИ РАСТЕНИJА
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ТЕХНОЛОГИJА ENDESSENCE 
За разлика од традиционалните методи на екстракциjа, 
револуционерната технологиjа Eutectys овозможува 
зачувување на „живиот“ сок од ендеми кои имаат висо-
ка биоактивност, скоро целосно извлекување корисни 
материи од растениjата.

РАСТЕНИJА НА ENDESSENCE 
Комбинирање на висока ендемска биоактивност на 
растениjата и технологиjа на револуционерно извлеку-
вање, добивме високо ефикасен комплекс ENDESSENCE. 
Комплексот ENDESSENCE се базира на активните компо-
ненти на пет видови ендемични сибирски растениjа:

БИОЛОШКИ 
АКТИВНА 
КОЗМЕТИКА
• КОНЦЕНТРИРАНА СИЛА 
• НАСОЧЕНО ДЕJСТВО
• БРЗ ОЧИГЛЕДЕН ЕФЕКТ

* Ендемски растениjа или ендеми – растениjа кои растат исклучиво на 
одредена териториjа (во овоj случаj – во Сибир).

Елеутерококусот  
е познат по неговото стимулирачко, тони-
зирачко и адаптогено деjство.

Саган-даjла,  
позната по своите антиоксидантни и ан-
тисептички своjства, го стимулира подоб-
рувањето на размената на клетките.

Родиола (црвена четка)  
ги чисти клетките од токсини и нечисто-
тии, го нормализира метаболизмот и го 
заjакнува имунитетот.

Баjкалскиот шишок  
има адаптогени, антиоксидантни и anti-
age своjства.

Rhaponticum carthamoides (корен од марал)  
обезбедува тоничен, стимулирачки и 
адаптоген ефект.
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ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ЕФЕКТОТ ВКЛУЧЕТЕ 
ВО СЕКОJДНЕВНА 
НЕГА СРЕДСТВА СО 
АНТИОКСИДАНСИ И 
КОРИСТЕТЕ СРЕДСТВА 
СО СПФ ЗАШТИТА СЕ-
КОКАШ КОГА ИЗЛЕГУ-
ВАТЕ НА УЛИЦА.

ПРЕМИНИ 
НА СВЕТЛАТА 
СТРАНА!
Jа проучувавме темата повр-
зана со грижата за осветлу-
вање со цел да ви понудиме 
нови специjални производи за 
намалување и спречување на 
пигментациjата.

ПОРЦЕЛАНСКА КОЖА
НОВ ТРЕНД ЗА УБАВИНА!
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* Ефектот на белење на кожата е докажан клинички 
(18% од кожата е посветла ако се користи 2 месеци).

МАСКА ЗА БЕЛЕЊЊЕ НА ЛИЦЕ
Кожата синтетизира помалку мела-
нин ако редовно се користи маска со 
ниацинамид и алфа арбутин. Маската 
избелува, го намалува интензитетот на 
пигментните точки, го изедначува тенот 
и текстурата на кожата, jа активира син-
тезата на колаген и jа зачувува хидроли-
пидната рамнотежа.
50 ml 415753� 665�ден

 • МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ВО БИЛО КОЕ 
ГОДИШНО ВРЕМЕ (ДУРИ И ВО ЛЕТО)

 • ЗА СИТЕ ТИПОВИ НА КОЖА И ЗА 
ПРОБЛЕМАТИЧНА И ОСЕТЛИВА

 • ДЛАБИНСКИ ГИ ЧИСТИ И СТЕСНУВА 
ПОРИТЕ, JА РЕГУЛИРА МРСНОСТА НА 
КОЖАТА

 • ОСВЕТЛУВА И СПРЕЧУВА ПОJАВУ-
ВАЊЕ НА СТАРОСНИ ФЛЕКИ И ПЕГИ

 • ГО ИЗЕДНАЧУВА ТЕНОТ И РЕЉЕФОТ 
НА КОЖАТА

 • JА НАМАЛУВА ВИДЛИВОСТА НА 
КУПЕРОЗА И ТРАГИТЕ ОД АКНИ

ЕНЗИМСКИ ПИЛИНГ ЗА ЛИЦЕ
Фин гел пилинг со ензими од калин-
ка – идеална алтернатива за пилинзи со 
гранули и киселини! Има нежен ефект 
врз кожата: длабоко и ефикасно ги чисти 
порите, осветлува пигментни точки и за-
почнува процеси на обновување.
50 ml 415754� 575�ден

71



КАЛИУМ АЛУМ 
Квасеците кои имаат 
врзувачко, апсорби-
рачко, антимикробно 
и антиинфламаторно 
своjство, благодарение 
на тоа, се исклучителни 
дезодоранси  
за кожата.

САПУНОТ И КРЕМАТА 
ЌЌЕ БИДАТ ОДЛИЧНИ 
ПОМОШНИЦИ ВО 
ВАШЕТО КУПАТИЛО:
 • веднаш ќе замени некол-

ку шишиња и ќе зазема 
помалку простор

 • одговараат на сите чле-
нови на семеjството

НОВИ 
ПРОИЗВОДИ

ДЕЗОДОРАНС ЗА ТЕЛО
Дезодорансот базиран на калиум алум 
ефикасно го регулира прекумерното 
потење без затнување на порите. Цинк 
глуконат и хидролати од чаjно дрво, 
жалфиjа и лаванда спречуваат развоj на 
бактерии кои предизвикуваат неприjат-
ни мириси, спречуваат иритациjа и црве-
нило на кожата.
60 ml 406402� 532�ден
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ТЕЧЕН САПУН ЗА РАЦЕ И ТЕЛО
Нежниот течен сапун со алое, со 
екстракти од бреза и цвет од пченка 
хидрира и внимателно jа чисти дури 
и чувствителната кожа. Стимулира от-
странување на иритации и црвенило, 
обезбедува антиоксидативно деjство, 
кожата е мека и кадифена.
300 ml 412444� 538�ден

КРЕМА ЗА РАЦЕ И ТЕЛО
Лесен крем со алое вера и екстракти од 
бреза, камилица и син цвет jа хидрира, 
jа храни, jа смирува и омекнува кожата, 
дава удобност и кадифен изглед, пот-
тикнува обновување и подмладување на 
кожата. Погоден за сува и чувствителна 
кожа, веднаш апсорбира и не остава чув-
ство на лепливост.
300 ml 412445� 431�ден
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КРЕМА ЗА ЧИСТЕЊЊЕ НА ЛИЦЕТО
Помага да се отстрани нечистотиjата, 
шминката и вишокот на себум со едно 
движење, не го оштетува липидниот слоj и 
не ги нарушува заштитните своjства на ко-
жата. Комплексот на растителни екстракти 
ENDEMIX™ jа заjакнува регенерациjата 
на клетките, етеричните масла даваат 
чувство на удобност и jа хранат кожата на 
лицето. Нема потреба да се исплакне. 
100 ml 411566� 502�ден
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МАТИРАЧКИ ТОНИК ЗА ЛИЦЕ
Идеално за нормална, мрсна и комбинирана кожа. Го отстрану-
ва мрсниот сjаj, jа матира кожата и го поттикнува стеснувањето 
на порите. Благодарение на водата од смрека и комплексот на 
овошна киселина, го спречува поjавувањето на несовршености.
200 ml  411570� 544�ден

ХИДРАНТЕН ТОНИК ЗА ЛИЦЕ
Подарете мир и удобност на сувата и чувствителна кожа. Осве-
жувачкиот тоник jа смирува кожата и jа подготвува за примена 
на други производи за нега. Хидролатот од лаванда jа намалува 
чувствителноста и го елиминира воспалението, хидролат од 
липа спречува рано стареење на кожата, а маслата од памук 
и ориз го штитат од негативните влиjаниjа на надворешното 
опкружување.
200 ml  411569� 544�ден

РАСТИТЕЛЕН БАЛЗАМ ЗА МИЕЊЊЕ
Легендарниот производ од водечката сериjа со комплекс 
ENDEMIX™. Природната формула (без сапун) заснована на 
растителни PAVs внимателно, но ефикасно ги отстранува сите 
видови на секоjдневни нечистотии и шминка. Не создава чув-
ство на затегнатост и неприjатност, дава чувство на свежина 
и чистота.
75 ml  411565� 544�ден

ОБНОВУВАЧКИ ПИЛИНГ ЗА ЛИЦЕ
Нежно чистење и обновување на дури сува и чувствителна 
кожа на лицето. Прашок од ореови лушпи заедно со бобинки 
од калинка и брусница ги отстранува грубите честички, при-
родните масла исклучително jа хидрираат кожата, а комплексот 
„ENDEMIX™“ jа стимулира регенерациjата на клетките.
75 ml 411564� 544�ден

ПОСЛЕДЕН 
ПАТ ВО 

КАТАЛОГОТ

ПОСЛЕДЕН 
ПАТ ВО 

КАТАЛОГОТ
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КРЕМА ЗА ЛИЦЕ ХИДРАНТНА – 
КОЗМЕТИКА СО КОМПЛЕКСОТ ENDEMIX™ 
Биоактивна лесна крема со растителен 
комплекс ENDEMIX™ jа хидрира кожата, 
и дава jачина и младост!
Комплексот на екстракти длабоко хидри-
ра и jа задржува влагата во кожата, био-
ферментираниот екстракт од Salinicoccus 
hispanica jа корегира површината на ко-
жата, значително jа намалува длабочи-
ната и броjот на ситните брчки, jа подо-
брува текстурата на кожата, го заjакнува 
епидермисот, дава свежина и удобност 
дури и на атопична и наjсува кожа.
50 ml 404777� 726�ден
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АНТИОКСИДАНТЕН ТОНИК ЗА ЛИЦЕ
СО МОРСКА ВОДА, ХИДРОЛАТИ ОД ЦВЕТОВИ НА MELILÓTUS И ЛИПА
Грижете се за убавината и младоста на вашата кожа со тоа 
што ќе и подарите ефективна антиоксидантна нега! Екстракти 
од растениjа од Сибир со комплексот ENDEMIX™ и уникатен 
витамински молекул Sepivital™ jа подобруваат состоjбата 
на кожата, го елиминираат отокот и овозможуваат изразен 
ефект против стареење.
200 ml 411582� 544�ден

НОЌНA КРЕМA ЗА ЛИЦЕ СО АНТИОКСИДАНТИ
СО МАСЛА ОД JАТКАСТИ ПЛОДОВИ, ЦВЕТНА ВОДА И АНТИОКСИДАНТИ
Заситената крема со масла од jаткасти плодови, цветна вода 
и витамини А, Е и Ц jа храни кожата во текот на ноќта, jа снаб-
дува со антиоксиданти и jа враќа природната рамнотежа на 
влагата. Наутро, кожата изгледа свежа, одморена и зрачи со 
убавина.
50 ml 411584� 847�ден

ДНЕВНА КРЕМА ЗА ЛИЦЕ SPF15 СО АНТИОКСИДАНТИ
СО МАСЛА ОД JАТКАСТИ ПЛОДОВИ, ЦВЕТНА ВОДА И АНТИОКСИДАНТИ
Благодарение на комбинациjата на наjсилните антиокси-
данти и уникатниот витамински молекул Sepivital, кремата 
ефикасно jа храни кожата на лицето, jа поддржува младоста 
и убавината. Растителниот комплекс ENDEMIX™ го намалу-
ва уништувањето на колагенот под влиjание на сончевата 
светлина.
50 ml 411583� 847�ден

FORMULA 4 N.V.M.N
120 капсули  
500020� 1290�ден

За заjакнување на антиоксидантниот 
ефект, се препорачува да се користи 
заедно со BAD "N.V.M.N".
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КРЕМA ЗА ОЧНИ КАПАЦИ СО КОМПЛЕКС 
ОД ОМЕГА-3, -6, -9 МАСНИ КИСЕЛИНИ
Нежна крема со комплекс на здрави омега-3, 
-6, -9 киселини е создадена за борба против 
првите знаци на стареење. Стимулира микро-
циркулациjата, видливо ги намалува мимич-
ните брчки, ги отстранува темните кругови. 
Интензивно jа регенерира кожата благодаре-
ние на уникатната комбинациjа на скапоцени 
природни масла од семе од брусница, кучеш-
ки трн и волчjа опашка.
15 ml 411587� 544�ден

КРЕМА ЗА ЛИЦЕ СО ОМЕГА КИСЕЛИНИ
Внимателно се грижи за кожата на лицето, jа 
храни, хидрира и jа подобрува регенерациjата 
на клетките. Ефективна комбинациjа на оме-
га-3, -6, -9 киселини спречува поjава на брчки, 
jа заjакнува антиоксидантната заштита, jа 
враќа еластичноста и сjаjот.
75 ml 411586� 665�ден

ГЕЛ ЗА МИЕЊЕ СО КОМПЛЕКСОТ 
ОМЕГА-3, -6, -9 МАСНИ КИСЕЛИНИ
Jа чисти секоjдневната нечистотиjа и токси-
ните, не го нарушува хидролипидниот баланс 
и не jа суши кожата. Ефективна комбинациjа 
на природни омега-3, -6, -9 киселини има 
антиоксидантни своjства, jа штити кожата од 
предвремено стареење, jа враќа неjзината 
еластичност и младешки сjаj.
300 ml 411585� 665�ден
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КРЕМА-КОМПЛЕКС ЗА ЗРЕЛА КОЖА
Хранливата крема внимателно jа негува зре-
лата кожа, jа храни и хидрира. Го надокнадува 
недостатокот на колаген и еластин и jа враќа 
природната еластичност. Природните расти-
телни екстракти во составот го поттикнуваат 
забавувањето на процесот на стареење и го 
спречуваат развоjот на пигментациjата со обе-
збедување на ефект на белење.
50 ml 404778� 732�ден

ОБНОВУВАЧКА КРЕМА ЗА ЛИЦЕ
Активната регенерирачка крема со коензим 
Q10 ги буди клетките на кожата и ги снабдува 
со енергиjа. Jа заjакнува синтезата на колаген, 
еластин и хиjалуронската киселина, со што ко-
жата е погуста и еластична. Маслото од семе 
од калинка jа хидрира, регенерира и видливо 
jа трансформира кожата.
50 ml 411211 � 944�ден

ОБНОВУВАЧКИ АНТИРИД
Нежен антирид со коензим Q10 комплексно jа 
храни кожата околу очите, ги снабдува клет-
ките со енергиjа и ги отстранува трагите на 
замор.
15 ml 411212 � 581�ден
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ХРАНЛИВА МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Резултат: мазна, еластична и кадифе-
на кожа на лицето! Маската со лесна 
кремаста текстура со природни масла 
од кучешки трн, абисински синап и 
црн ким ефикасно jа храни, стимулира 
регенерациjа на клетките, jа зголемува 
еластичноста на кожата и го подобрува 
тенот. Растителните компоненти ги ис-
праваат ситните брчки на вратот, околу 
очите и усните.
100 ml 410277� 726�ден
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МАТИРАЧКА МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Ослободете се од мрснаиот сjаj – даjте и на вашата кожа 
сjаj на убавина и свежина во текот целиот ден! Два типа 
на глина – каолин и зелена – ефикасно чистат пори, 
овозможуваат мат изглед на кожата до 6 часа*. Хидро-
лат од орев од вештерки (Хамамелис), бор и маjчина 
душица jа освежува и jа тонира кожата, jа регулира ра-
ботата на лоjните жлезди.

Активни состоjки: каолин и зелена глина, хидролати од орев од вештерки, 
бор, цветови и листови од маjчина душица, масло од туjа, маjчина души-
ца, ела и чаjно дрво.

50 ml 411574� 544�ден

ХИДРАНТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Рецепт за соодветна хидратациjа дадена од самата при-
рода: комплексот церамид во комбинациjа со масла од 
jаткасти плодови и комплексот ENDEMIX. Чувствувате 
целосна удобност: вашата кожа е хидрирана и е зашти-
тена од сушење, не се плашите од променливото време, 
како и од неjзиното влиjание!

Активни состоjки: масло од макадамиjа, трехалоза, масло од лешник, мас-
ло од кедар, екстракт од сок од листови од алое, церамид, природен поли-
сахарид глукоманан.

50 ml 
411571� 544�ден
407635� 484�ден

МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЗА ДЛАБИНСКО ЧИСТЕЊЕ 
Нов пристап кон чистење: Формулата со термички ефект 
ги отстранува нечистотиите и ги стеснува порите, као-
лин и морска глина jа регулираат работата на лоjните 
жлезди, растителните екстракти jа подобруваат микро-
циркулациjата на крвта. Комплексот ENDEMIX обезбеду-
ва зачувување на младоста на клеточно ниво.

Активни состоjки: каолин и зелена глина, хидролати од орев од вештерки, 
бор, цветови и листови од маjчина душица, масло од туjа, маjчина души-
ца, ела и чаjно дрво.

50 ml 411572� 544�ден

ОБНОВУВАЧКА МАСКА ЗА ЛИЦЕ 
Природен спас за уморна кожа на лицето! Екстрактите 
од женшен и гинко билоба jа подобруваат микроцирку-
лациjата на крвта, маслото од кедар и шеа исклучително 
jа омекнуваат кожата, а екстрактите од фолна киселина 
во биорасположива форма поттикнуваат зголемување 
на еластичноста. Комплексот ENDEMIX jа подобрува ре-
генерациjата на клетките за 26,6%*.

Активни состоjки: масло од кедар, лактариус, шеа, кофеин, витамин ПП, 
цинк, калциум, фолна киселина во биорасположлива форма, етерично 
масло од роза, екстракт од гинко билоба и женшен.

50 ml 411573� 544�ден

* Според резултатите од ин витро тестирање.
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ШАМПОН ЗА ОБНОВУВАЊЊЕ НА КОСАТА –
КОЗМЕТИКА СО КОМПЛЕКСОТ ENDEMIX™
Шампонот со природни екстракти нежно jа чисти и jа 
обновува сувата и обоена коса. Ги враќа испуканите 
краеви во живот. Полисахаридите од ариш и пантенолот 
го обновуваат коренот на косата, jа зачувуваат боjата 
и не дозволуваjте краевите да се кршат и да се исушат. 
Екстракт од алое и сложениот ендемикс – хидрат и об-
новуваат природниот сjаj и убавина на косата.
250 ml 410276� 617�ден

ПРИРОДЕН БАЛЗАМ ЗА 
ОБНОВУВАЊЊЕ НА КОСАТА – 
КОЗМЕТИКА СО КОМПЛЕКСОТ ENDEMIX™
Балзамот со масла од лактариус, портокал и шеа jа 
омекнува и корегира сувата и оштетена коса, што jа пра-
ви повеќе свиленкаста и сjаjна, помагаjќи им на боjата 
да биде стабилна после боењето.
Хиролизатот на кератин jа регенерира косата, таа е 
посилна од корените; растителен комплекс ENDEMIX™, 
екстракти од чичок и сок од алое длабоко хидрираат и 
овозможуваат сjаj на косата.
250 ml 404786� 617�ден

ОБНОВУВАЧКА МАСКА ЗА КОСА
Луксузната маска со фосфолипиди и комплексот 
ENDEMIX™ обезбедува троjна грижа за сува и обоена 
коса: jа храни, обезбедува влага и jа прави поактивна по 
секоjа употреба. Кератин обезбедува паметно, фино об-
новување на оштетена коса, масло од калинка омекнува 
и исправа.
150 ml 405818� 665�ден

83



РАСТИТЕЛЕН ШАМПОН 
ПРОТИВ ПРВУТ
Природниот шампон со растителен 
комплекс ENDEMIX™ спречува раз-
воj на патогена микрофлора, помага 
да се елиминираат причините за 
првут. Формулата со Л-аргинин jа 
заjакнува косата, натриум уснинат, 
етерични масла од бобинки од см-
река, туjа и жалфиjа овозможуваат 
антисептичко деjство и jо освежува-
ат кожата на главата.
250 ml 404788� 617�ден

UDHEN OI
ТОНИРАЧКИ ЛОСИОН ЗА КОЖАТА НА 
ГЛАВАТА
Етеричните масла кои влегуваат во 
состав имаат смирувачки ефект, расти-
телните екстракти поттикнуваат отстра-
нување на првут на скалпот. Комплексот 
на активни компоненти има позитивен 
ефект врз фоликулот на косата, jа 
заjакнува косата и за зацврстува.

Активни состоjки: кантарион, екстракт од кантари-
он, чага, камилица, чичок, црн бозел, хељда, алое вера 
и кофеин.

250 ml 401805 � 496�ден

ПОСЛЕДЕН 
ПАТ ВО 

КАТАЛОГОТ
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ШАМПОН ЗА РАСТЕЊЊЕ НА КОСАТА
КОЗМЕТИКА СО КОМПЛЕКСОТ ENDEMIX™
Шампон со витамини и комплекс ЕНДЕМИКС™ спречува 
опаѓање на косата, ефикасно го заjакнува и поттикнува 
растот на нова здрава коса. Витаминот Б6 го активира 
будењето на фоликулот, витамин ПП, екстракт од чичок 
и ѓумбир jа нормализира работата на фоликулот и jа 
заjакнува микроциркулациjата во кожата на главата. 
Екстракти од ендемични сибирски билки, Д-пантенол 
и инулин jа хидрираат косата, правеjќи jа поеластична, 
даваjќи и природен сjаj.
250 ml 406327� 617�ден

МАСКА ЗА РАСТЕЊЊЕ НА КОСАТА
КОЗМЕТИКА СО КОМПЛЕКСОТ ENDEMIX™
Биоактивната маска со хидролизат на кератин ги 
заjакнува корените на косата и ги активира процесите 
на раст. Вашата коса е посилна, свилена и посjаjна!
150 ml 404785� 665�ден

ПРИРОДЕН БАЛЗАМ ЗА 
ОБНОВУВАЊЊЕ НА КОСАТА – 
Балзам со апигенин и пантенол jа заjакнува и зацврсту-
ва косата, го активира растот. Екстрактите од чичок и 
ѓумбир jа нормализираат работата на фоликулот на ко-
сата, комплексот ЕНДЕМИКС и Д-пантенол jа хидрираат 
косата, правеjќи jа еластична и и даваат сjаj.
250 ml 404783� 617�ден
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ENDEMIX

ПЕНА ЗА ИНТИМНА ХИГИЕНА
Нежна пена со екстракти од камилица, 
аjдучка трева, Bidens Tripertita и млечна 
киселина деликатно jа чисти чувствител-
ната кожа и не предизвикува чувство на 
сувост. Производот jа зачувува pH рам-
нотежата на интимната зона, обезбедува 
дезодорансен ефект и дава чувство на 
удобност во текот на денот.
150 ml 411575� 595�ден
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АНТИБАКТЕРИСКИ СПРЕJ ЗА 
ИНТИМНА ХИГИЕНА
Антибактериски спреj со растителна вода, екстракти 
од магнолиjа, семе од греjпфрут и комплекс ENDEMIX™ 
има докажано антибактериско деjство, спречува 
поjава на габи во случаj на бактерии Candida albicans, 
Staphylococcus aureus, итн. * Хидролатите од лаванда и 
чаjно дрво овозможуваат антисептичко деjство, спречу-
ваат поjава на неприjатно чувство и мирис.
60 ml 411578� 605�ден

ГЕЛ ЗА ДЕЛИКАТНА НЕГА
Лесниот гел внимателно jа храни кожата во деликатни 
области. Природните масла и растителни екстракти кои 
се дел од неа, jа штитат кожата од сувост и неприjат-
ното чувство поврзано со губење на влага поврзано со 
возраста.
30 ml 411577� 605�ден

РАСТИТЕЛЕН ГЕЛ ЗА ИНТИМНА ХИГИЕНА 
СО ФОРМУЛА ПРОТИВ СТАРЕЕЊЕ
Лесниот гел за чистење има изразено хидрирачко 
деjство и делува како дезодоранс, спречуваjќи поjава 
на неприjатност и неприjатни мириси во интимниот 
регион. Активните супстанции во комбинациjа со ком-
плексот растителни екстракти ENDEMIX™ jа зголемуваат 
природната заштита на кожата.
150 ml 411576� 665�ден

* Заклучок № 01159 ООО на Научно-практичниот центар во однос на 
стручно оценување на квалитетот и безбедноста на храната и козметиката 
„КосмоПродТест“ од 26.07.2017 година.
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ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЊЕ, 
ОСНОВНА НЕГА
КОЗМЕТИКА СО ENDEMIX™ КОМПЛЕКС
Нежниот гел со свилена пена е 
одлично средство за секоjдневна 
нега.
Хидролатот од маjчина душица 
jа нормализира работата на 
лоjните жлезди, растителниот 
комплекс ENDEMIX™ и екстрактот 
од кучешки трн ги стимулираат 
процесите на регенерациjа, овоз-
можуваат деjство против воспа-
лениjа и заjакнување, снабдуваат 
со витамини.
Бетаинот и протеинот амарант 
омекнуваат, спречуваат затегна-
тост, сувост и чешање.

Активни состоjки: екстракт од кучешки трн, 
хидролат од маjчина душица, бетаин, ама-
рант протеин, комплекс од растителни 
екстракти ENDEMIX™ (екстракти од саганска 
опашка, елетерококи, црвена четка, моралов 
корен,баjкалски шлемник ).

250 ml 410274� 544�ден

ENDEMIX
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ПИЛИНГ ЗА РАЦЕ, ОСНОВНА НЕГА –
КОЗМЕТИКА СО ENDEMIX™ КОМПЛЕКС
Пилинг со растителниот комплекс ЕНДЕМИКС™, бетаи-
нот и смолата од босвелиjа го нормализираат хидроли-
пидниот баланс, го намалуваат негативното влиjание на 
надворешното опкружување и хемикалиите за домаќин-
ството. Помага во зачувувањето на еластичноста на ко-
жата и го забрзува заздравувањето на микро повредите. 
Лесно ги отстранува сите видови нечистотии: трева, 
пластилина, бои од храна и други.

Активни состоjки: босвелиjа смола, бетаин, комплекс на растителни 
екстракти ENDEMIX™ (екстракти од саганска опашка, елевтерокок, црвена 
четка, моралов корен, баjкалски шлемник).

75 ml 410275 � 508�ден

КРЕМА ЗА РАЦЕ, ОСНОВНА НЕГА –
КОЗМЕТИКА СО ENDEMIX™ КОМПЛЕКС
Хранлива крема со растителен комплекс ENDEMIX™ 
ефикасно jа хидрира кожата на рацете, правеjќи jа 
мека, мазна и кадифена. Помага во зачувувањето на 
еластичноста и го забрзува заздравувањето на микро 
повредите. Смолата на Босвелиjа има изразен антивос-
палително деjство, го намалува негативното влиjание на 
надворешното опкружување и хемикалиите за домаќин-
ството. Маслото од фстаци jа тонира и храни кожата, 
го отстранува првутот и спречува поjава на пигментни 
дамки. Ги подобрува процесите на размена, го заjакнува 
локалниот имунитет и ги елиминира иритациите.

Активни состоjки: босвелиjа смола, глукоманан, бетаин, масло од фстаци и 
маслиново масло, комплекс од растителни екстракти ENDEMIX™ (екстрак-
ти од саганска опашка, елетерококус, црвена четка, моралов корен, баjкал-
ски шлемник).

75 ml 410273 � 544�ден

ХРАНЛИВА КРЕМА-МАСЛО ЗА ТЕЛО
Кремот со исклучителна кремаста текстура е исполнет 
со масла од ф'стаци, кучешки трн и млеко од трн. Дава 
влага на сувата и дехидрирана кожа и ги снабдува клет-
ките со здрави материи. Екстрактот од jагоди го стиму-
лира обновувањето на кожата, jа обновува удобноста и 
кадифениот изглед. Впива веднаш и лесно се нанесува 
на телото, спречува поjава на иритациjа.
150 ml 409978 � 675�ден
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КРЕМА ЗА ЛИЦЕ СО SPF 50 
ФАКТОР НА ЗАШТИТА
Високо ефикасна заштита од 
фото – стареење на и пигмента-
циjа, внимателна нега на кожата 
на лицето. Крем со растителен 
комплекс ENDEMIX™ со екстракт 
од пантенол и невен помага да се 
справите со негативното влиjание 
на надворешното опкружување. 
Високо ефикасните филтри обе-
збедуваат сигурна заштита од 
UVA и UVB зраците.

Активни состоjки: пантенол, масло од невен, 
витамин Е, комбинациjа на високо ефикас-
ни филтри, комплекс од растителни екстрак-
ти ENDEMIX™ (екстракти од саганска опашка, 
елетерококус, црвена четка, маралов корен и 
баjкалски шлемник).

50 ml  412269� 1016�ден

МЛЕКО ЗА ТЕЛО СО SPF 30 
ФАКТОР НА ЗАШТИТА
Нежно млеко со растителен 
комплекс ENDEMIX™ обезбедува 
ефикасна заштита од UVA и UVB 
зраците и нежно jа негува. Со 
сигурност jа штити кожата од 
фото-стареење, изгореници и по-
вреди. Маслото од абисински си-
нап, витамин Е и масло од невен 
внимателно jа негуваат кожата на 
телото, правеjќи jа мазна и нежна.

Активни состоjки: масло од абисински синап, 
масло од невен, витамин Е, пантенол, комби-
нациjа на многу ефикасни филтри, комплекс 
на растителни екстракти ENDEMIX™ (екстрак-
ти од саганска опашка, елететерокок, црвена 
четка, маралов корен и баjкалски шлемник).

100 ml 412270� 1016�ден

90



MULHEN
ГЕЛ ЗА РАЗЛАДУВАЊЕ 
НА НОЗЕТЕ
Растителниот криогел помага 
да се ослободите од чувството 
на замор во нозете. Непосред-
ното чувство на ладење и сми-
рување од етеричните масла 
помага брзо да се релаксираат 
мускулите на нозете, да се 
отстрани чувството на оток и 
ревматизам.
75 ml 401803� 496�ден

GORHON FORTE
ТОНИРАЧКА КРЕМА ФОРТЕ
Подобрената формула со 
капсулиран троксерутин, 
екстракт од пиjавица и див 
костен jа подобрува микроцир-
кулациjата на крвта во кожата 
на стапалата, го намалува 
чувството на тежина и jа зголе-
мува еластичноста на кожата. 
Почуствуваjте леснотиjа и 
удобност на секоj чекор!
75 ml 406416� 811�ден

КРЕМА ЗА НОЗЕ 
КОМПЛЕКСНА НЕГА
Формулата со екстракт од прополис, рас-
тителен комплекс ENDEMIX™ и скапоце-
ните масла jа храни и омекнува кожата, 
создаваjќи чувство на удобност. Содржи 
хиjалуронска киселина и природен поли-
сахарид глукоманан – вистинско спасе-
ние за кожата склона кон сувост!
75 ml 411567� 665�ден

АНТИБАКТЕРИСКА КРЕМА ЗА НОЗЕ
Природен растителен екстракт Evosina®, 
масло од манука, туjа, чаjно дрво и 
екстракт од Маклеjа овозможуваат ан-
тибактериски ефект, го елиминираат 
чешањето, пецкањето и неприjатниот 
мирис. Екстрактите од ириѓ, дабова 
кора и скроб од тапиока го намалуваат 
потењето и jа одржуваат свежината во 
текот на денот.
75 ml 411588� 665�ден
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ШАМПОН И ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЊЕ
Универзалното средство 2во1 им дава 
свежина и енергиjа на телото и на косата 
за целиот ден, идеално за секоjдневна 
употреба. Не jа иритира чувствителната 
кожа, не jа суши, совршено се исплакну-
ва и не остава чувство на затегнатост. 
Кофеинот и Л-аргининот тонираат, jа 
подобруваат микроциркулациjата во 
кожата, екстрактот од женшен и маjчина 
душица заjакнуваат.

Активни состоjки: екстракт од женшен и маjчина ду-
шичка, етерични масла од нане, жалфиjа и бергамот, 
комплекс од растителни екстракти ЕНДЕМИКС.

250 ml 411579� 605�ден
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БАЛЗАМ ПОСЛЕ БРИЧЕЊЊЕ
Моментално го отстранува 
неприjатното чувство по бри-
чење, jа смирува и омекнува 
кожата, ги активира процесите 
за обновување, го забрзува 
заздравувањето на раните и 
исекотините. Балзамот приjат-
но jа освежува кожата, брзо 
се впива, не остава чувство на 
лепливост и затегнатост.

Активни состоjки: масла од кедар, леш-
ник и фстаци, екстракт од ѓумбир, рузма-
рин, жалфиjа, трева ветивери комплекс 
ЕНДЕМИКС растителни екстракти.

100 ml 411580� 847�ден

ГЕЛ ЗА БРИЧЕЊЊЕ
Освежителниот гел го прави 
бричењето поудобно и приjат-
но. Етерични масла спречу-
ваат иритациjа, растителните 
екстракти jа подобруваат реге-
нерациjата и имаат обновувач-
ко деjство, а комплексот ЕНДЕ-
МИКС jа зачувува младоста на 
кожата на клеточно ниво.

Активни состоjки: екстракти од тегавец, 
брусница и шумски рузмарин, етерични 
масла од жалфиjа, смрека, трева ветиве-
ри и комплекс од растителни екстракти 
ЕНДЕМИКС.

100 ml 411581 � 847�ден
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ИНСПИРАЦИJА ОД СИБИР
ОГРАНИЧЕНА ПРИВАТНА КОЛЕКЦИJА 
НА МИРИСИ ЗА МАЖИ И ЖЕНИ.

Комплексни ноти на природните сибирски 
компоненти – за оние кои jа ценат убавината 
на дивата природа.

Ексклузивни композиции создадени специjално 
за Siberian Wellness.

Постоjаност:  
до 4-6 часа

Погоден за мажи  
и жени

Лаконска амбалажа:  
суштината е во содржината
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CARACTÈRE DE LA SIBÉRIE

L'OBSESSION | СТРАСТ
ПАРФИМИРАНА ВОДА
Без оглед на се стремете се, совладуваj-
те, сакаjте и наjдете инспирациjа. Бес-
конечна огнена посветеност кон целта и 
подготвеност за сè. Тоа е вашата страст.
Горни ноти: црна рибизла, мандарина 
и портокал
Срцеви ноти: роза, османтус и гераниум
Основни ноти: мошус, кожа, бензоин смола 
(styrax) и еленска кожа

50 ml  410014� 4319�ден

LA FORCE | СИЛА
ПАРФИМИРАНА ВОДА
Твоjата желба е закон. Со право го доби-
ваш наjдоброто и jа менуваш реалноста 
според твоjата потреба. Твоjот поглед 
покорува, твоjата енергиjа привлекува 
и твоjот изглед маѓепсува. Тоа е твоjата 
сила.
Горни ноти: лимон, цитрон, кумин
Срцеви ноти: мускатно оревче, амбра, еленска 
кожа
Базни ноти: сандаловина, ветивер, мошус

50 ml  410012� 4319�ден

LA LIBERTÉ | СЛОБОДА
ПАРФИМИРАНА ВОДА
Полетаj и уживаj со раширени крилjа. 
Лебди низ планинска долина заедно со 
првите зраци на сонцето. Ништо не те 
задржува и прифаќаш бесконечност на 
просторот не само наоколу, туку и во 
себе. Тоа е твоjата слобода.
Горни ноти: листови од кари, мандарина, бибер
Срцеви ноти: бобинки од смрека, љубичица, 
мускатно оревче
Базни ноти: цитрус, кожа, темjан

50 ml  410013� 4319�ден

Неповторлива колекциjа на парфеми составена 
од три ароми буди страст, внатрешна сила 
и бесконечна слобода – главните квалитети 
на вистинските жители на Сибир.
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ЛЕГЕНДАТА  
НА СИБИРОТ

ПОТОНЕТЕ ВО МИРИСОТ:
 • тушираjте се со парфимиран гел наутро и навечер;

 • хидрираjте jа кожата со парфимирано млеко за тело;

 • користете парфем наутро;

 • освежете го мирисот во текот на денот со делукс миниjатури.

TAIGA
ПАРФИМИРАН ГЕЛ ЗА 
ТУШИРАЊЕ

230 ml 
409846� 798�ден

TAIGA
ПАРФИМИРАНО МЛЕКО 
ЗА ТЕЛО

230 ml 
409847� 889�ден

Недопрена таjга: свежината на 
сибирскиот бор продира низ спурниот 
шумски букет и jа открива таjната на 
природната сила!

ДРВЕНАСТИ 
четинари од сибирски кедар, сибирски бор, 
сандалово дрво, пачули, килибар и балзам 
од ела

L’INSPIRATION DE SIBÉRIE
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TAIGA
ПАРФИМИРАНА ВОДА  

50 ml 406413� 3575�ден�
1,5 ml 407956 � 218�ден
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ВКУС НА РОМАНТИКА

ALTAI 
ПАРФИМИРАНА ВОДА 

50 ml 406414 3575 ден
1,5 ml 407954  218 ден

ALTAI 
ПАРФИМИРАН ГЕЛ ЗА 
ТУШИРАЊЕ

230 ml 
409848� 798�ден

ALTAI
ПАРФИМИРАНО МЛЕКО 
ЗА ТЕЛО

230 ml 
409849� 889�ден

Алтаjско лето: здив на ветер, свежина на 
планински езера, нежни ливчиња и мала 
вртоглавица од височините.

ЦВЕТНИ, ОВОШНИ, ВАНИЛАНИ 
цветови (fleur d'orange), ilang-ilang, jасмин, 
тубероза, бурбонска ванила, бел мошус
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ЧУВСТВО НА СВЕЖИНА
СВЕЖ, ЗЕЛЕН, ОД ЦИТРУСИ 
цитрусна свежина, листови од смокви, зачинет 
ѓумбир, ветивер, бел мошус и сандалово дрво

OLKHON 
ПАРФИМИРАНА ВОДА

50 ml 406415  � 3575�ден
1,5 ml 407955� 218�ден

Свеж мирис на слобода: слаб ветер 
на врвот на карпа, карпи загреани 
од сонцето, зеленило на таjга, благи 
мирисни ноти од дрвjата...

OLKHON 
ПАРФИМИРАН ГЕЛ ЗА 
ТУШИРАЊЕ

230 ml 
409850� 798�ден

OLKHON 
ПАРФИМИРАНО МЛЕКО 
ЗА ТЕЛО

230 ml 
409851� 889�ден

101



НОВА КОЛЕКЦИJА-ПРЕДИЗВИК!

 НАПРАВИ ИСКЛУЧИТЕЛНА ПРОМЕНА!
ТОА Е ПРЕДИЗВИК ЗА ТЕБЕ И ЗА ДРУШТВОТО. ТОА Е ТВОJАТА ЕВОЛУЦИJА. 

ТВОJ ЛИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ И ТВОJОТ НОВ РЕЗУЛТАТ.
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АРОМА-ПАТУВАЊЊЕ
ОРИЕНТАЛЕН, ПИКАНТЕН, ЦВЕТЕН
Во овоj мирис, светски познатите парфимери Lucas 
Sieuzac и Olaf Larsen го започнаа своjот развоj на мири-
сна нота од морска сол во комбинациjа со ладен темjан 
и црн горчлив пипер. Срцевите ноти се отвораат со цве-
тен букет од иланг-иланг, прашкаст ирис и бели латици 
од jасмин, натопени во аромата на килибар, мошус и 
возбудлива ванила.

АРОМА-УЖИВАЊЊЕ
ОВОШНА, ЦИТРУСНА
Светски познатите парфимери Lucas Sieuzac и Olaf Larsen 
создадоа арома што зрачи со природна свежина и страст. 
Мирисните ноти од зелени листови во комбинациjа со 
бели листови и малку слатки ноти на овошjе отвораат 
волшебен состав. Во срцето на аромата е мешавина од 
зелени и цветни ноти во комбинациjа со лисjа од Rhеum, 
бели листови од jасмин и портокал што доведува до база 
на ноти од килибар, дрво и слатка ванила.

АРОМА-СОВРШЕНСТВО
ДРВЕНЕСТ
Според замислата на светски познатите парфимери Lucas 
Sieuzaca i Olafa Larsen, мирисот се отвора во свежината 
на ѓумбирот во комбинациjа со пикантни ноти на морско 
оревче и розов пипер. Во срцето на композициjата се 
наоѓаат кориjандер и дрвенести ноти завиткани во топол 
килибар и сладок пачули, бобинки од ванила и тонка.

DYNAMIQUE 
ПАРФИМИРАНА ВОДА

50 ml 412912� 5081�ден�
5 ml 412916� 605�ден

ÉVOLUCION 
ПАРФИМИРАНА ВОДА

50 ml 412913� 5081�ден�
5 ml 412917� 605�ден

ABSOLU 
ПАРФИМИРАНА ВОДА

50 ml 412914� 5081�ден�
5 ml 412918� 605�ден
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ТВОJОТ  
НОВ 
УКРАС



ШМИНКА?  
СЕ РАЗБИРА, ЕНИГМА
ШМИНКА КОJА НЕГУВА  
СО ИСКЛУЧИТЕЛЕН КВАЛИТЕТ

	 ЗАСИТЕНИ ВИСОКО ПИГМЕНТИРАНИ ПРОИЗВОДИ
	 ПОСТОJАНИ КОМФОРНИ ТЕКСТУРИ КОИ НЕГУВААТ
	 НАПРАВЕНИ ВО СОРАБОТКА СО ШМИНКЕРИ

СТВОРЕНИ ОД  
ПРОФЕСИОНАЛЦИ-ИМ 
ОДГОВАРААТ НА СИТЕ

БРЕНД СО ФИЛОЗОФИJА CLEAN BEAUTY

CRUELTY-FREE
НЕ СЕ ТЕСТИРА  
НА ЖИВОТНИ

ПОТЕНЦИJАЛНО 
ОПАСНИ 
КОМПОНЕНТИ

ПРИРОДНИ 
КОМПОНЕНТИ 
КОИ НЕГУВААТ
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СJАJ ЗА УСНИ
5,5 ml� 1748�ден

Хидратантен сjаj за усни ги прави усните 
полни со нежна природна боjа, не ги 
прави лепливи. Формулата со скапоце-
ни масла jа хидрира и jа храни кожата 
на усните.

МИНИМУМ

95,8% 
СЕ КОМПОНЕНТИ  
ОД ПРИРОДНО  
ПОТЕКЛО

МАСЛО ОД АВОКАДО
Има обновувачко и анти стареечко 
деjство.
МАСЛО ОД СОНЧОГЛЕД
Jа храни, хидрира, омекнува и за-
штитува кожата од ултравиолетови-
те зраци.
МАСЛО ОД JОJОБА
Jа храни, jа обновува кожата и jа 
прави поеластична.
ВИТАМИН Е
Првенствено делува како антиок-
сиданс, заштитуваjќи jа кожата од 
УВ зрачење. Длабоко jа храни неж-
ната кожа на усните, jа обновува и 
омекнува.









407731 
светкава ”nude”

412668 
сочна бобинка
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КОМФОР И ПОСТОJАНОСТ 
КОJА ЌЕ ВЕ ВООДУШЕВИ!
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ХИДРАНТЕН КАРМИН

94,5% 
КОМПОНЕНТИ СЕ  
СО ПРИРОДНО  
ПОТЕКЛО

ЕКСТРАКТИ ОД СИБИРСКИ 
БОБИНКИ КОИ НЕГУВААТ: 
ШИПИНКА, КАПИНА 
И БРУСНИЦА

ПОСТОJАН МОЛИВ 
ЗА УСНИ
0,4 g� 1270�ден

ПОСТОJАНОСТ
ДО 8 ЧАСА*

НЕ СЕ РАЗЛЕВА 
НИТУ РАЗМАЧКУВА



* По резултати од потрошувачко тестирање.

406332 
класична црвена

406333 
ладна розова

406335 
корална

406336 
темна вишна

ДОЛГОТРАJНО ХИДРИРАЊЕ

НЕНАДМИНАТА ПОСТОJАНОСТ, 
КОНТУРИТЕ НЕ СЕ РАЗЛЕВААТ

ИЗДРЖУВА ДУРИ И ЛЕСНИ 
ОБРОЦИ – ЌЕ ОСТАНЕ НА УСНИТЕ






3,5 g� 2359�ден

407727 
корална

407728  
темна вишна

407725  
класична црвена

407726  
ладна розова

ОСНОВА КОJА СЕ 
ИСТАКНУВА



109



СУПЕР ПОСТОJАНА МАСКАРА
10 g

412662
темно 
кафеава

412663
заситена 
кафеава

ДАВА ВОЛУМЕН И ЗАСИТЕНА БОJА 
НА ВЕЃИТЕ
ЕФЕКТ НА ПРИРОДНО ГУСТИ ВЕЃИ, 
ЗАШТИТА ОД ВОДА И ВЛАГА
ФОРМУЛА КОJА НЕГУВА СО МАСЛО 
ОД JОJОБА







ПОСТОJАН МОЛИВ  
ЗА ВЕЃЃИ
0,35 g� 1494�ден�

ПОСТОJАНОСТ
ДО 10 ЧАСА*

86,3% 
КОМПОНЕНТИТЕ СЕ  
СО ПРИРОДНО  
ПОТЕКЛО

ТРЕПКИТЕ СЕ ДОЛГИ, 
ИМААТ ВОЛУМЕН И СЕ 
ДИФЕРЕНЦИРАНИ

БЕЗ ”ПАНДА” ЕФЕКТ





*По резултати од потрошувачко тестирање.

407676  
ултра црна� 1809�ден

416095  
кафеава� 1748�ден
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СЕНКИ 
1,2 g� 1385�ден

НЕ СЕ РАЗМАЧКУВААТ, 
НЕ СЕ РАЗЛЕВААТ, НЕ 
СЕ БРИШАТ

 

412673  
ладна крем

93,5% 
КОМПОНЕНТИТЕ СЕ  
СО ПРИРОДНО  
ПОТЕКЛО*

СОДРЖИ  
ПОДМЛАДУВАЧКИ 
ЕКСТРАКТ ОД АНИС

ПОСТОJАН МОЛИВ  
ЗА ОЧИ
0,4 g� 1270�ден

ПОСТОJАНОСТ
ДО 12 ЧАСА**

*На примерот сенки (боjа: зелена кадифена, шифра 412676).
** По резултатите на потрошувачко тестирање.

НЕ МОРА ДА 
СЕ ОСТРАТ

412671 
црна

412672 
кафеава

406337 
светло 
кафеава
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КРЕИРАНА СПЕЦИJАЛНО ЗА НЕГА 
НА ТЕЛОТО КОГА Е ПОТРЕБНО ДА 
ВОСПОСТАВИТЕ ЕМОЦИОНАЛНА 
РАМНОТЕЖА И СИЛА, ДА JА 
ИСТАКНЕТЕ СВОJАТА ПРИРОДНА 
УБАВИНА И ИЗГЛЕДАТЕ 
БЕСПРЕКОРНО.

СЕКОJ ПРОИЗВОД ОД СПА 
КОЛЕКЦИJАТА ИМА: 
• Природни масла, екстракти и растителни 
сокови.  
• Позитивни емоции.  
• Прекрасни ароми.

ВО СРЦЕТО НА ПРОИЗВОДОТ: 
• Природен шеќер, мелени семки од шумско 
овошjе и лушпа од орев кедар, во улога на 
честички за пилинг.  
• Природни масла, екстракти од плодови и 
растениjа за хидрирање на кожата.

БАК (БИОЛОШКИ АКТИВНА КОЗМЕТИКА) 
0% ПОТЕНЦИJАЛНО ШТЕТНИ МАТЕРИИ  
НЕ Е ТЕСТИРАНО НА ЖИВОТНИ
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3. ШУМСКА JАГОДА И ЗЕЛЕН ЧАJ
ШЕЌЕРЕН ПИЛИНГ ЗА ТЕЛО
Природниот шеќер и мелените семки од 
зрели бобинки и даваат на кожата чу-
десна мазност и кадифен изглед.
100 ml 410016 � 641�ден

1. ШУМСКА JАГОДА И ЗЕЛЕН ЧАJ
ХИДРИРАЧКА КРЕМА-ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЕ
Внимателно jа чисти кожата, jа прави 
мазна и свиленкаста, остава прекрасна 
арома на шумска jагода и зелен чаj.
250 ml 410022 � 641�ден

2. ШУМСКА JАГОДА И ЗЕЛЕН ЧАJ
ХИДРИРАЧКО МЛЕКО ЗА ТЕЛО
Благодарение на нежната текстура, мле-
кото исклучително jа впива и jа омекнува 
кожата, оставаjќи го мирисот на шумска 
jагода и зелен чаj.
250 ml 410019� 690�ден

Истакната арома на шумска jа-
года, истакната со освежувачки 
ноти од зелен чаj, jа претвора 
негата на кожата во вистинско 
задоволство!
Екстракт од зелен чаj – природен 
антиоксиданс коj го спречува ста-
реењето и има детокс ефект.
Екстрактот од бобинки од 
шумски jагоди jа храни кожата 
и има подмладувачки ефект.
Екстрактот од бобинки од 
малина, богат со витамини, има 
ефект на будење и обновување 
на клетките на кожата.
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Шумска Jагода  
& Зелен Чаj
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3. КЕДАР И JАБОЛКА
ШЕЌЕРЕН ПИЛИНГ ЗА ТЕЛО
Природниот шеќер и мелените семки од 
орев од кедар и даваат на кожата чудес-
на мазност и кадифен изглед.
100 ml 410015  � 641�ден

2. КЕДАР И JАБОЛКА
ХИДРИРАЧКА КРЕМА-ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЕ
Внимателно jа чисти и jа храни кожата, 
остава лесен мирисен превез од jаболко 
и кедар.
250 ml 410018� 690�ден

2. КЕДАР И JАБОЛКА
ХИДРИРАЧКО МЛЕКО ЗА ТЕЛО
Благодарение на нежната текстура, мле-
кото исклучително jа впива и jа омекнува 
кожата, оставаjќи го приjатниот мирис на 
jаболко и кедар.
250 ml 410021� 641�ден

Благородната арома на кедар 
и сочни jаболка jа претвора 
негата на кожата во истенчено 
задоволство!
Маслото од кедар е хранливо 
и има антиоксидантно деjство.
Сокот од jаболка освежува, 
тонира и jа зголемува 
еластичноста на кожата.
Маслото од ела и дава сjаj на 
кожата.
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Кедар & Jаболка

117



Кремата со лесна текстура 
и нежна арома и дава на 
кожата на рацете чудесна 
удобност, исхрана и постоjана 
хидратациjа. Витаминот 
ПП jа поттикнува обновата 
на клетките на кожата, 
jа поттикнува синтезата 
на колагенот, враќаjќи 
jа природната мазност и 
еластичност на кожата. 
Кремата ќе стане незаменлив 
придружник на патувањата, на 
работа и дома.

1. МЛЕЧЕН ОВЕС & МАСЛО ОД ОРИЗ
КРЕМА ЗА РАЦЕ
Невероjатно нежна арома

Активни состоjки: масло од оризови клици, екстракт 
од овес и витамин ПП.

75 ml 411168� 417�ден

2. МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМА ЗА РАЦЕ
Арома на бобинки и цитруси со сочната 
малина и свежата вербена коjа плени.

Активни состоjки: хидролат од темjан, етерични масла 
од мускатна жалфиjа и витамин ПП.

75 ml 411170� 417�ден
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СИБИРСКИ 
БАЛЗАМИ
БРЕНД ОД 1996. ГОДИНА

Сибирските балзами од 
Сибирско Здравjе се нешто 
што секое семеjство треба 
да го има, во тек на сите 
годишни времиња!

ЕФИКАСНИ ФОРМУЛИ
Комбинациjа на природни 
активни и фармацевтски 
компоненти со докажано 
деjство.

ЕТИЧКИ
Не е тестирано на животни.

ПРИРОДНО
88-100% од компонентите 
се од природно потекло во 
секоj балзам.

23 
ГОДИНИ  

              ВО ПРОДАЖБА
 > 60 ЗЕМJИ ОД СВЕТОТ 

> 3 500 000  
      КОРИСНИЦИ ГОДИШНО

ЛЕГЕНДАРНИ 
ПРОВЕРЕНИ 
РЕЦЕПТУРИ
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ЕЛБЕШЕН ВОЛШЕБНИК
БАЛЗАМ – ФЛОРАСЕПТИК
 • Jа чисти усната шуплина.
 • Заштитува од бактерии и jа зачувува 

природната микрофлора на усната 
шуплина.

 • Помага при ублажување на воспалени-
ето и ги штити непцата од крварење.

 • Го отстранува лошиот здив.

Активни состоjки: екстракт од Macleaya cordata, хлор-
хексидин, комплекс на етерични масла од еукалиптус, 
нане, чаjно дрво, жалфиjа, сладок корен и Virol.

250 ml 
409069/401915� 490�ден

Поради промената на дизаjнот на пакувањето, изгледот на производот во продажба може да 
биде различен од оноj во каталогот.

КОРЕН
БАЛЗАМ СО ШИРОК СПЕКТАР НА 
ДЕЛУВАЊЕ
 • Отклонува воспалениjа од разни 

видови.
 • Грее и дава чувство на леснотиjа
 • Jа обновува силата.
 • Jа олеснува неприjатноста во згло-

бовите на нозете и рацете.

Активни состоjки: масло од ела, камфор, етерич-
но масло на еукалиптус, бор, екстракт на маjчи-
на душичка, екстракт на дабова кора, екстракт 
на божур, екстракт на подбел, екстракт на ко-
прива, екстракт на хмељ, екстракт на бергениjа, 
екстракт Salsola collina – руски чичок, екстракт на 
Melilótus albus – коњска детелина , екстракт на 
ангелика, екстракт Potentilla -петопрст, екстракт 
на кантарион, екстракт на печурка чага.

250 ml 402860 / 409066  � 695�ден

99%
NATURAL

96%
NATURAL
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СИБИРСКА 
ТРАДИЦИJА 
ЗА СЕКОЕ 
СЕМЕJСТВО!

100%
NATURAL

ОБНОВУВАЧКИ БАЛЗАМ ЗА КОЖА
Сосема природен балзам со растителен 
сок – универзален „спасител“ за целото 
семеjство! Есенциjалните масла создава-
ат заштитен обвивка на површината на 
кожата, поттикнуваат регенерациjа по 
ефектите од сонце, мраз, ветер и касну-
вања од инсекти. Екстрактите од билки 
и витаминот Е jа смируваат кожата и 
помагаат во борбата против воспали-
телните процеси.

Активни компоненти: рицинусово масло, пчелин восок, 
токоферол, сок од бор, етерично масло од лаванда, 
екстракт од лист од рузмарин, етерично масло од см-
река, есенциjално масло од туjа, етерично масло од 
еукалиптус, екстракт од матичен млеч, екстракт од 
амарант, екстракт од мед, екстракт од масло од полен, 
етерично масло од сандалово дрво.

30 ml 416558� 448�ден
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БАЛЗАМ ОД ЕЛА
Брз помошник во случаj на настинка 
и хипотермиjа – 97% природен! Бал-
замот со сок од ела, етерични масла 
и екстракти од сибирски растениjа jа 
загрева кожата, и помага да се бори 
побрзо со воспалителните процеси, 
го зголемува локалниот имунитет, jа 
буди силата на одбраната и го забрзува 
закрепнувањето.

Активни компоненти: терпентин, камфор, стандар-
дизиран екстракт од плод од црвена пиперка, ком-
плекс на етерични масла (еукалиптус, здравец, темjан, 
ела, равенсара, кедар, оригано, жалфиjа, маjоран), 
комплекс од растителни екстракти (цветови од липа, 
даб, делови од бреза, жалфиjа, нане, магнолиjа и 
рузмарин).

50 ml 409064� 484�ден

РЕЛАКСИРАЧКИ БАЛЗАМ 
ФОРТЕ ЗА ВРАТ И ГРБ
Дали ви е вкочанет вратот? Го затег-
нува лумбалниот предел? Растителен 
балзам – моментална помош кога се 
чувствувате неприjатно и кога вашите 
движења се ограничени. Екстрактот од 
дабов корен штити од воспаление, ор-
ганскиот сулфур го забрзува процесот на 
опоравување, маслото од нане релакси-
ра и дава чувство на удобност.

Активни компоненти: метил сулфонил метан, етерич-
но масло од нане, ментол, екстракт од меристематски 
клетки од корен од даб, камфор.

30 ml 
402861/416560� 427�ден

Поради промената на дизаjнот на пакувањето, изгледот на производот во продажба може да 
биде различен од оноj во каталогот. 123



UJAN NOMO/ ЕЛАСТИЧЕН ЛАК
БАЛЗАМ ЗА ТЕЛО СО ХОНДРОИТИН И ОРГАНСКИ СУЛФУР
Класична формула коjа jа сакаат и на коjа и веруваат 
клиентите ширум светот. Природниот балзам е идеален 
за секоj што работи многу во една позициjа, коj е запо-
знаен со болка во грбот, лумбалниот предел и зглобови-
те. Брзо обезбедува изразен долготраен ефект, што го 
прави идеална СОС-брза помош.

Активни состоjки: смола од ела, хондроитин, органски сулфур, екстракт од 
Symphytum- гавез и Comarum-мочуришно растение, папаин, комплекс на 
етерични масла : еукалиптус, ела, рузмарин, темjан и каранфил.

100 ml 
402579/414328   � 345�ден

СИБИРСКИ ОДГОВОР 
НА БОЛКА ВО 
ЗГЛОБОВИТЕ!

ЛИДЕР ВО 
ПРОДАЖБА

UJAN NOMO/ ЕЛАСТИЧЕН ЛАК
БАЛЗАМ НА БАЗА НА КАТРАН
Формулата заjакната со катран од бреза е создадена 
за надворешна употреба во случаj на силна болка и 
неприjатност во лумбалниот предел, вратот, колената, 
рамената и зглобовите. Таа е идеална за оние кои рабо-
тат во една позициjа подолго време, а исто така имаат 
проблем со здравjето на зглобовите. Може да се користи 
како дополнително средство во терапиjата за рехабили-
тациjа кога ќе ги зацврстите и повредите сврзните ткива.

Активен состав: глукозамин, морски колаген со мала молекуларна тежина, 
метил сулфонил метан, терпентин, етерични масла од круша, ела, рузма-
рин, еукалиптус, смола од бреза, каранфил.

50 ml 409063� 369�ден

93%
NATURAL

93%
NATURAL

НАСКОРО ВО 
ПРОДАЖБА

Поради промената на дизаjнот на пакувањето, изгледот на производот во продажба може да 
биде различен од оноj во каталогот.124



ТРЕНИРАJ 
КОМФОРНО!

БАЛЗАМ ЗА ТЕЛО ACTIVE
Производот е создаден за оние 
кои не можат да го замислат своjот 
живот без спорт, се склони кон ис-
тегнување, микро повреди и добро 
знаат што е воспаление на муску-
лите. Моќната формула овозможу-
ва брзо закрепнување дури и по 
експлозивен тренинг и подеднакво 
добро се бори и со болки во муску-
лите и со болки во зглобовите.
 • Глукозаминот jа забрзува ре-

генерациjата на зглобовите и 
лигаментите, поттикнува заздра-
вување на микро повреди.

 • Метил сулфонил метанот jа подо-
брува меѓуклеточната интерак-
циjа во ткивата.

 • Витаминот Б2 (ниацинамид) го от-
странува чувството на напнатост 
во мускулите и го забрзува проце-
сот на опоравување.

 • Сокот од четинари jа намалува 
неприjатноста и поттикнува от-
клонување на воспалениjа.

 • Ментол, ванилил бутил етер и 
камфор обезбедуваат троен 
сензорен ефект: ладат, создаваат 
ефект на пецкање и го загреваат 
мускулното ткиво релаксираjќи го.

75 ml 414749� 593�ден
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SHENE
ПЕНА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА МРСНА КОЖА
Нежна пена заснована на растителни ПАМ од аминоки-
селините од jаболко и черимоjа jа отстранува шминката 
и вишокот на себум, одржува хидролипидна рамно-
тежа, не jа суши кожата. Помага во борбата против 
црвенило, jа матира и jа освежува кожата, особено кога 
е жешко.

Активни состоjки: аминокиселини од jаболка, ензими од черимоjа, 
екстракти од вештеркина леска и зелен чаj, комплекс од растителни 
екстракти ЕНЕДИМИКС™ (екстракти од саган-опашка, елетерококи, црве-
ни четки (Rhodíola guadrefida), левзеjа (Rhapónticum carthamoídes), баjкал-
ски шлемник).

150 ml 406328� 713�ден

SHENE
МАТИРАЧКА ДНЕВНА КРЕМА
Крема-гел со екстракти од невен камилица, масло од 
млечарка и брашно од jачмен, има кадифена текстура, 
jа хидрира и jа смирува кожата, ги стеснува порите, го 
намалува мрсниот сjаj и има антиоксидантно деjство. 
Како резултат кожата е мат и свежа во текот на денот

Активни состоjки: екстракти од невен камилица, зелен чаj и пупки од 
бор, масло од млечарка, скроб од тапиока и брашно од jачмен, комплекс 
од растителни екстракти ЕНЕДИМИКС™ (екстракти од сибирското расте-
ние саган-даjл, елетерококус, црвени четки (Rhodíola guadrefida), левзеjа 
(Rhapónticum carthamoídes), баjкалски шлемник.

50 ml 406329� 581�ден

СИБИРСКА РОЗА
БОГАТО МАСЛО ЗА ЛИЦЕ
Идеално е за интензивна нега на кожата: длабоко jа 
заситува и тонира кожата, ги стимулира природните 
процеси на регенерациjа и jа зголемува еластичноста на 
кожата. Во срцето на производот е состав на природни 
растителни масла, кои jа смируваат и jа хранат кожата.

Активни состоjки: масло од шипинка, бадем, макадамиjа, бугарска роза, 
екстракт ор рузмарин.

15 ml  404112� 690�ден
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DUHAAL AZA
ЗАСИЛУВАЧКО МАСЛО 
ЗА МАСАЖА
Откриjте jа невероjатната 
топлина и енергиjа на 
сибирските етерични 
масла и нане со ефект на 
тонирање! Масажата со 
ова масло jа подобрува 
циркулациjата на крвта и 
поттикнува отклонување 
на заморот.

Активни состоjки: етерични мас-
ла од лимонска трева, нане, ела и 
маjчина душичка, масла од зелен 
чаj и лешник.

100 ml   
401832� 414�ден

DUHAAL AZA
ЗАГРЕВАЧКО МАСЛО 
ЗА МАСАЖА
Масажата со масло за 
загреење го заjакнува 
телото и го стимулира 
протокот на крвта во 
организмот. Исто така, 
помага при напор на 
мускулите.

Активни состоjки: масла од црве-
на пиперка и ванила, етерични 
масла од ѓумбир, цимет, жал-
фиjа, мускатна жалфиjа, ветивер, 
мандарина.

100 ml   
401833� 414�ден

DUHAAL AZA
МАСЛО ЗА РЕЛАКСИРАЧКА 
МАСАЖА
Рафинираната мешавина 
од сандалово дрво, кар-
дамон и морско оревче 
благородно делува на 
телото, jа враќа силата и 
го заjакнува имунитетот. 
Измазнува и jа збогатува 
кожата.

Активни состоjки: етерични масла 
од лаванда, нане, сандалово дрво, 
екстракт од коњска детелина, мас-
ло од сусам.

100 ml   
401834� 414�ден
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VITAMAMA
ПРИРОДНО СРЕЌНИ!
Потпираjќи се на сопственото искуство на 
маjчинство и проучуваjќи го богатството 
на сибирската природа, создадовме бренд 
Витамама – производи за силен имунитет 
и грижа за нежна детска кожа. Во основата 
на сите лекови се природните компоненти и 
докажаните рецепти на авторот. Витамама 
од Сибирскиот велнес е создаден со намера 
да ги задржи децата среќни и активни, а 
нивните родители сигурни и среќни!

СЕ НАJДОБРО ОД ПРИРОДАТА 
ЗА АКТИВНО ДЕТСТВО И 
РОДИТЕЛСКА СРЕЌА!
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SIBERIAN IMMUNITY SWEETS
Идеално средство за спречување на ви-
русни инфекции со чичок и екстракт од 
чичок, содржи 46 мг чист инулин на 100 
гр производ. Во комбинациjа со витамин 
Ц, го заjакнува имунитетот, го поттик-
нува растот на корисната микрофлора 
на детето и jа подобрува размената на 
минерали во коскеното ткиво. Приjате-
ниот сладок вкус нема да остави ниту 
едно дете рамнодушно! „Топивишка“ е 
задоволство и здравjе за вашето дете 
од самата природа. Содржи повеќе од 
400 вкусни бонбони.

Состоjки: шеќер во прав, шеќерен сируп (шеќер, мела-
са, вода), млеко во прав, екстракт од чичок, аскорбин-
ска киселина, средство за глазирање.

150 g 500120� 474�ден

OMEGA-3 SOFTGELS
Производот придонесува за зачувување 
на функциите на мозокот и видот, нор-
мална апсорпциjа на калциум и фосфор, 
како и правилно функционирање на 
имунолошкиот систем, што е многу 
важно за дете кое расте. Оригинална 
приjатна доза: меки капсули во форма на 
риба ги подобруваат расположението и 
jа штитат содржината од оксидациjа.

Состоjки: 75% омега-3 полинезаситени масни киселини 
концентрат на етил етер, масло од ленено семе, вита-
мин Е, витамин А, витамин Д3.

75 g 500126� 984�ден
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VITAMAMA BABY
ДЕТСКА ПЕНА НА БАЗА НА КАМИЛИЦА
Нежна пена базирана на камилица и бор внимателно jа 
чисти чувствителната кожа на вашето бебе, одржуваjќи 
jа мека и хидрирана. Маслото од камилица и лаванда 
спречуваат сувост и иритациjа. Вистинската природа 
создава чуда!
250 ml 404242� 786�ден

VITAMAMA BABY
ДЕТСКА КРЕМА НА БАЗА НА КАМИЛИЦА
Детска крема со пантенол и арника внимателно jа храни 
тенката и нежна кожа на бебето. Камилицата и етерич-
ното масло од сина камилица ги отстрануваат иритаци-
ите и jа ублажуваат состоjбата на уртикариjа (копривни-
ца) диjатеза и каснувања од инсекти.
200 ml 404240� 714�ден

VITAMAMA BABY
ДЕТСКИ БАЛЗАМ ЗА БАЊАЊЕ НА БАЗА НА КАМИЛИЦА
Растителниот балзам внимателно jа храни кожата на бе-
бето, спречува поjава на иритациjа и црвенило. Невен, 
жалфиjа и чадливка (росница) имаат антивоспалително 
и антисептичко деjство. Етеричните масла од лаванда и 
камилица го подготвуваат бебето за здрав сон.
200 ml 404241� 696�ден
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GREEN SUDOMIL
Средството со неутрална формула 
чисти совршено и целосно се ис-
плакнува, не остава траги и ефикас-
но ги отстранува мирисите. Не содр-
жи агресивни и токсични материи. 
Погодно е за миење раце, садови, 
површини и намирници. Безопасно е 
за кожата и надворешната средина.
400 ml 412254� 665�ден

ДАЛИ ВИ ЗДОСАДИ ДА 
ИМАТЕ ТРИ ШИШИЊА СО 
РАЗЛИЧНИ ДЕТЕРГЕНТИ 
ВО КУJНАТА?
ТОГАШ СИГУРНО 
ЌЕ ВИ СЕ ДОПАДНЕ 
УНИВЕРЗАЛНОТО 
СРЕДСТВО СУДОМИЛ 
GREEN ОД СИБИРСКИОТ 
ВЕЛНЕС! 

• За миење раце додека 
работите во куjната – 
внимателен контакт со кожата, 
целосно jа мие нечистотиjата и 
ги неутрализира мирисите.

• За миење садови и куjнски 
предмети – ефикасно 
отстранува загореници, 
маснотии, остатоци од храна 
и неприjатни мириси, кои 
честопати ги придружуваат 
производите.

• За миење jаjца, овошjе, 
зеленчук и салати – бидеjќи 
добро се мие и не се впива од 
производите.

ПОЕДНОСТАВЕТЕ 
ГИ КУJНСКИТЕ 
РАБОТИ И 
НАПРАВЕТЕ ГИ 
ПОБЕЗБЕДНИ И 
ПОЕКОНОМИЧНИ!



ВАШИОТ КОНСУЛТАНТ:   

  

 www.siberianwellness.com

TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

* ВИСТИНСКА ПРИРОДА | ВИСТИНСКА НАУКА | ЗА ЛУЃЕ


