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SĀCIET JAUNU, 
LABĀKU DZĪVI!
SIBĪRIJAS DABAS SPĒKS MAINA DZĪVES 
KVALITĀTI.

Siberian Wellness stāsts aizsākās pirms 23 gadiem 
ar šo ideju. Klientu un Konsultantu Kompānijas 
apkalpošanas centri ir atvērti 26 valstīs, tostarp 
Eiropas valstīs, Vjetnamā, Krievijā un NVS valstīs.

Sibīrija - unikāla zeme! Vairāk nekā 70% no šīs 
milzīgās teritorijas, kas pārsniedz Ķīnas vai ASV 
platību, vēl nav skārusi civilizācija! Šāda daudzuma 
neskartu mežu, kalnu un stepju vairs nav nekur 
pasaulē! Skarbs klimats pasargāja šo zemi no 
rūpniecības attīstības un saglabāja mums savvaļas 
dabas pēdējo bastionu.

Te aug unikāli pēc savas tīrības un spēka augi, un tas 
dabas spēks, kas palīdz viņiem izdzīvot šajā skarbajā 
klimatā, kļūst par neatņemamu Siberian Wellness 
produktu daļu.

MŪSU MĒRĶIS – UZLABOT JŪSU DZĪVI 
UN JŪSU ĢIMENES DZĪVI, VIENLAIKUS 
SAGLABĀJOT DABISKO SIBĪRIJAS 
SKAISTUMU, VIENĀ NO PĒDĒJIEM 
NESKARTIEM PLANĒTAS REĢIONIEM.

LAIPNI LŪGTI SIBERIAN WELLNESS 
PASAULĒ!
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DABAS 
AIZSARDZĪBA — 
PIRMAJĀ PLĀNĀ
DABAS AIZSARDZĪBA — MŪSU FILOZOFIJAS 
STŪRAKMENS. LABKLĀJĪBAS NOSLĒPUMS IR 
HARMONIJĀ AR DABU, TĀPĒC MŪSU RŪPES 
PAR VIŅU IR DABISKAS.

Mūsu ražotnē uzstādītas mūsdienīgas gaisa un ūdens 
attīrīšanas iekārtas.

Mēs cenšamies izmantot tikai bioloģiski noārdāmos 
materiālus ražošanā un mūsu produktu iepakojumā.

Mūsu produkcijas ražošanā mēs neizmantojam 
sintētiskas pildvielas vai tehnoloģiskos palīglīdzekļus, 
piemēram, aerosilu, magnija stearātu, kalcija stearātu utt.

Mēs neizmantojam cilvēkam un dabai potenciāli kaitīgas 
kosmētikas sastāvdaļas, tādas kā sulfātus, ftalātus, 
parabēnus, minerāleļļas, sintētiskos aromatizatorus un 
krāsvielas.

MĒS TICAM DABISKUMAM!
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AIZ ZINĀTNES 
STĀV ZINĀTNE
Mūsu produkti ir izgatavoti no vietējiem Sibīrijas 
augiem, un receptūras ir izstrādātas mūsu pašu 
Pētniecības un inovāciju nodaļā.

Sadarbībā ar vadošajiem pasaules zinātniski 
pētnieciskiem institūtiem, Siberian Wellness 
veic dažādus klīniskos pētījumos uztura 
bagātinātājiem un citiem produktiem.

Mēs lepojamies ar savu ražošanas bāzi, kas 
atbilst starptautiskajiem GMP un ISO 9001 
standartiem. 



PĒTNIECĪBA 
LABĀKAI 
RĪTDIENAI
SIBERIAN WELLNESS MĒRĶTIECĪGI 
ATTĪSTĪTA TRĪS PERSPEKTĪVAS 
PĒTNIECĪBAS JOMAS:

 
ENDOEKOLOĢIJA — zinātne par organisma iekšējās 
tīrības uzturēšanu.

 
ADAPTOLOĢIJA — zinātne par organisma 
enerģētisko sistēmu efektivitātes paaugstināšanu.

 
HRONOBIOLOĢIJA — zinātne par bioloģisko ritmu 
vadīšanu.
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LABDARĪBA 
SĀKAS MĀJĀS
Mums ir svarīgi, kas paliks pēc mums. Mēs nevaram 
mierīgi skatīties kā tiek iznīcināti meži, piesārņotas 
upes, apdraudēti augi un dzīvnieki. Kompānijas 
labdarības projekta THE WORLD AROUND YOU 
mērķis ir aktīvi piedalīties vides aizsardzības 
aktivitātēs valstīs, kur atrodas Siberian Wellness.
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJI 
DAILY BOX

ESI GATAVS 
JAUNAI DIENAI!

VIENKĀRŠS LIETOŠANAS 
NOTEIKUMS:
VIENU REIZI DIENĀ

VIENKĀRŠA FORMA:
ĒRTS KOMPLEKTS — 
VIENMĒR PA ROKAI
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PULSE BOX
Uztura bagātinātājs ar omega-3 taukskābēm un vitamīniem. EPA un 
DHA veicina normālu sirdsdarbību. Labvēlīgs efekts tiek sasniegts, 
lietojot 250 mg EPA un DHA dienā.
Folskābe, vitamīns B₆ un vitamīns B₁₂ veicina normālu  homocisteīna 
metabolismu.  Vitamīns B₆ veicina normālu cisteīna sintēzi.

Komplekss Nr. 1 (sarkana kapsula). Sastāvs: betaīna hidrohlorīds, želatīns, 
vitamīns B₁₂ (cianokobalamīns), vitamīns B₆ (piridoksīna hidrohlorīds), folskābe, 
krāsvielas: dzelzs oksīdi un dzelzs hidroksīdi (E172), titāna dioksīds (E171).
Komplekss Nr. 2 (dzeltena kapsula). Sastāvs: taukskābju etilesteris no zivju eļļas, 
želatīns.
Komplekss Nr. 3 (oranža kapsula). Sastāvs: taukskābju etilesteris no zivju eļļas, 
želatīns, likopēns.

30 paciņas pa 3 kapsulām / 64,2 g 
500443  lv 21,42 €
 cz 20,26 €
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IMMUNO BOX
C vitamīns un cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību.
Žeņšeņa saknes ekstrakts (Panax ginseng) veicina 
imūnsistēmas dabisko aizsardzību, un ehinacejas ekstrakts 
(Echinacea purpurea (L.)) palīdz normālai elpošanas 
sistēmas darbībai.

Komplekss Nr. 1 (balta kapsula). Sastāvs: L-askorbīnskābe, ehinacejas 
ekstrakts, hipromeloze (E464), celuloze, cinka citrāts.
Komplekss Nr. 2 (zaļa kapsula). Sastāvs: lapegles arabinogalaktāns 
ResistAid™, celuloze, žeņšeņa saknes ekstrakts, ceļtekas lapu ekstrakts,
Komplekss Nr. 3 (bēša kapsula). Sastāvs: lapegles arabinogalaktāns 
ResistAid™, celuloze, salvijas lapu ekstrakts, kumelīšu ziedu ekstrakts, 
mārsila ekstrakts.

30 paciņas pa 3 kapsulām 
500526 lv 17,19 €
 cz 16,33 €

LITE STEP BOX
E vitamīns palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. 
Komplekss ir piesātināts ar omega-3 skābēm koncentrētu 
EPA un DHA etilesteru formā, kas veicina normālu 
sirdsdarbību un dod pozitīvu efektu, ja lieto katru dienu 
250 mg devā.

Komplekss Nr. 1 (tablete). Sastāvs: diosmīns, rutīns, čemuru palēka 
dzinumi, mikrokristāliskā celuloze (E 460), kalcija stearāts (E 470a), tablešu 
apvalks Nutraficient.
Komplekss Nr. 2 (dzeltena kapsula). Sastāvs: dziļjūras zivju omega-3 
nepiesātināto taukskābju koncentrāts, želatīns.

30 paciņas pa 2 kapsulām un 1 tabletei / 67,8 g
500467 lv 31,34 €
 cz 29,79 €

JAUNUMS!
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LADY'S BOX
Uztura bagātinātājs ar vitamīniem ādai un matiem. Niacīns, 
riboflavīns un A vitamīns uztur jūsu ādas normālu stāvokli. 
Biotīns uztur jūsu matu normālu stāvokli. C vitamīns veicina 
normālu kolagēna veidošanos asinsvadu normālai darbībai.

Komplekss Nr. 1 (dzeltena kapsula). Sastāvs: vitamīnu komplekss 
N33802/1 (vitamīni A, D₃, E, K₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, C, nikotīnamīds, folskābe, 
pantotēnskābe, biotīns (vitamīns H)), taurīns, koenzīms Q10, E vitamīns, 
vitamīns D₃, folskābe.
Komplekss Nr. 2 (sarkana kapsula). Sastāvs: smiltsērkšķu eļļa, želatīns, 
tokoferolu maisījums (E vitamīns), beta-karotīns CaroCare®.

30 paciņas pa 2 kapsulām / 41,7 g
500172 lv 18,65 €
 cz  17,71 €

VISION BOX
DHA palīdz uzturēt normālu redzi, un tai ir pozitīva 
ietekme, ja dienas deva ir 250 mg DHA. Riboflavīns 
(vitamīns B₂), A vitamīns un cinks palīdz uzturēt 
normālu redzi. Vitamīni C un E palīdz aizsargāt šūnas no 
oksidatīvā stresa.

Komplekss Nr. 1 (sarkana kapsula). Sastāvs: smiltsērkšķu eļļa, želatīns, 
luteīns un zeaksantīns.
Komplekss Nr. 2 (dzeltena kapsula). Sastāvs: taukskābju etilesteris no 
zivju eļļas, želatīns.
Komplekss Nr. 3 (brūna kapsula). Sastāvs: želatīns, vīnogu kauliņu 
ekstrakts, Eiropas dzērveņu augļu ekstrakts, salvijas lapu ekstrakts, mārsila 
ekstrakts, parastās raudenes ekstrakts, L-askorbīnskābe, zaļās tējas lapu 
ekstrakts, melleņu lapu ekstrakts, rutīns, DL-α-tokoferilacetāts, cinka 
oksīdi, piejūras priedes mizas ekstrakts, likopēns, beta-karotīns, riboflavīns, 
piridoksīns, tiamīns, mangāna sulfāts, retinilacetāts, vara oksīds, kālija 
jodīds, nātrija selenīts, hroma (III) hlorīds.

30 paciņas pa 4 kapsulām / 84,3 g
500361 lv 24,81 €
 cz 23,58 €
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SIBERIAN SUPER NATURAL 
NUTRITION

INOVATĪVA PIEEJA
Programmas izstrādāja 
Siberian Wellness 
eksperti sadarbībā 
ar starptautiskiem 
profesionāļiem 
nutricioloģijas jomā.

GATAVIE RISINĀJUMI
Sabalansēti kompleksi 
pilnvērtīgam organisma 
atbalstam — vienā paciņā 
katrai dienai!
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NATURAL VITAMINS 
Dabiskas (nesintētiskas) izcelsmes 
vitamīnu, minerālvielu un omega-3 
polinepiesātināto taukskābju  
organiskais komplekss. 
30 paciņas  
pa 4 kapsulām / 81,45 g
500469 lv  67,76 €
 cz 64,40 €

Inovatīvas 
tehnoloģijas: MenaQ7®, 
CaroCare®, elaVida™, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™

NO KĀ VEIDOJĀS IDEĀLA 
NUTRITION-PROGRAMMA?
 
DABĪGIE VITAMĪNI
 • B grupas vitamīni (rauga autolizāts 

Lallemand™): niacīns, pantotēnskābe, 
vitamīni B6, B2, B1, folskābe, biotīns

 • C vitamīns no acerolas ekstrakta Naturex™
 • D vitamīns (rauga autolizāts Lalmin® Vita D)
 • E vitamīns (α-, β-, γ- un δ-tokoferolu maisījums)
 • Beta-karotīns CaroCare® 
 • K2 vitamīns MenaQ7®

ORGANISKIE MINERĀLI
 • Jods (fukusa ekstrakts Finzelberg™)
 • Silīcijs (bambusa ekstrakts Naturex™)
 • Selēns (rauga autolizāts Lalmin Se 2000™)

OMEGA 3 SKĀBES 
Jūras dziļūdens zivju omega-3 polinepiesātināto 
taukskābju koncentrāts PronovaPure™.

DABĪGIE ANTIOKSIDANTI
 • Dihidrokecetīns (Sibīrijas lapegles ekstrakts)
 • Hidroksitirols (olīvu ekstrakts elaVida™)

EFEKTS
Veicina vitamīnu un 
mikroelementu līdzsvara 
atbalstu organismā cilvēkiem 
ar atšķirīgu uzturu un 
dzīves ritmu.
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FORMULA 1
60 kapsulas / 30 g

Sastāvs: fenheļa ekstrakts (Foeniculum 
vulgare var. dulce), ceļmallapas 
ekstrakts (Plantago lanceolata), 
kumelītes ekstrakts (Matricaria 
recutita), diždadža saknes ekstrakts 
(Arctium lappa L.), tīruma kosas 
ekstrakts (Equisetum arvense), 
ehinācejas ekstrakts(Echinacea 
purpurea), alvejas ekstrakts (Aloe Vera). 

FORMULA 2
60 kapsulas / 30 g

Sastāvs: ūdenskreses ekstrakts 
(Nasturtium officinale), Sibīrijas 
ķiploka ekstrakts (Allium 
ursinum L.), asinszāles ekstrakts 
(Hypericum perforatum), salvijas 
ekstrakts (Salvia officinalis), 
savvaļas mārrutku ekstrakts 
(armoracia), Baikāla ķiverenes 
ekstrakts (Scutellaria baicalensis). 

FORMULA 3
60 kapsulas / 32,4 g

Sastāvs: vīnogu sēklu ekstrakts 
(Vitis viniferag), dzērveņu augļu 
ekstrakts (Oxycoccus Vaccinium 
subgen.), salvijas ekstrakts (Salvia 
officinalis), mārsila ekstrakts 
(Thymus vulgaris L.), raudenes 
ekstrakts (Origanum vulgare), 
askorbīnskābe, zaļās tējas ekstrakts 
(Thea chinensis L.), dl-alfa-tokoferols, 
likopēns, melleņu ekstrakts 
(Vaccinium myrtillus), rutīns, beta-
karotīns, Vidusjūras priežu ekstrakts 
(Pinus pīnija), cinka citrāts, tiamīna 
hidrohlorīds, riboflavīns, piridoksīna 
hidrohlorīds, mangāna sulfāts, 
retinols, vara sulfāts, kālija jodīds , 
nātrija selenīts, hroma pikolināts.

RENAISSANCE 
TRIPLE SET 
TRĪSKĀRŠA VIELMAIŅAS ATBALSTA 
SISTĒMA    

Trīskārša vielmaiņas atbalsta sistēma — trīs 
formulas, kas satur vitamīnus, minerālvielas 
un vērtīgus ekstraktus, kuri iegūti no Sibīrijas 
savvaļas augiem. 

180 kapsulas 500032 lv  49,49 €
 cz 47,04 €

TĪRĪBA

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS:
– augstākās kvalitātes aktīvās vielas ekstraktusastāvā
– maksimāli pilnīgs antioksidantu klāsts
– ātrs efekts
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FORMULA 1
60 kapsulas / 19,2 g

Sastāvs: brūklene, upene, 
sarkanais āboliņš, brūnvālīte, 
lakrica, liepa, diždadzis, kosa, 
maura sūrene, ehinaceja, asinszāle, 
purva vārnkāja, želatīna kapsula.

FORMULA 2
60 kapsulas / 21 g

Sastāvs: brokoļu ekstrakts, īstā 
mārdadža augļi, ārstniecības pienenes 
saknes, zaļās tējas lapas, krūmu čužas 
dzinumu ekstrakts, sibīrijas baltegles 
skujas, pakalnu sālszāles lakstu 
ekstrakts, pētersīļu lapas.

FORMULA 3
60 kapsulas / 21 g

Sastāvs: vitamīns E, vitamīns C, 
vitamīns A, selēns, cinks,, mangāns, 
varš, vīnogu kauliņu ekstrakts, 
melleņu dzinumu ekstrakts, aveņu 
lapu ekstrakts, persiku koka lapas, 
citrona miziņa, mazā mārsila laksti, 
kliņģerītes ziedi, mežrozītes augļi.

TĪRĪBAS AVOTI
TRĪSKĀRŠA VIELMAIŅAS ATBALSTA BĀZES 
SISTĒMA  
Trīskārša vielmaiņas atbalsta sistēma — trīs formulas, 
kas satur vitamīnus, minerālvielas un vērtīgus 
ekstraktus, kuri iegūti no Sibīrijas savvaļas augiem. 

180 kapsulas  400753  lv  31,10 €
 cz 29,56 €

TRIGELM® 
PRETPARAZĪTU AIZSARDZĪBA
Trīsfāžu augu komplekss zarnu darbības 
normalizēšanai un tā mikrofloras uzturēšanai. 
Fāze I sagatavo zarnu traktu un žultsceļus 
attīrīšanai, un Fāzes II sastāvdaļas veicina aktīvu 
attīrīšanas darbību. Galvenais Fāzes III mērķis — 
nodrošināt zarnu trakta mikrofloras atjaunošanu. 

500116 lv 29,89 €
 cz 28,41 €

TĪRĪBAS AVOTI 
FĀZE I
30 kapsulas / 9,6 g
Zarnu trakta un žultsceļu funkciju 
normalizācija. Galvenais uzdevums 
šā sarežģītā augu kompleksa 
ir sagatavot zarnu traktu un 
žultsceļus aktīvai attīrīšanai.  

Sastāvs: sennas ekstrakts, maura sūrenes 
laksti, sarkanā sakne, ehinacejas lakstu 
ekstrakts, pļavas āboliņa ziedi, asinszāles 
laksti, tīruma kosas laksti, brūkleņu lapas, 
kailās lakricas sakne, lielā diždadža sakne, 
daudzdzīslu bupleires laksti, ārstniecības 
brūnvālītes sakne, liepziedi, meiteņu 
zeltpīpenes ziedi, dzeltenās salmenes 
ziedi, melno jāņogu (upeņu) lapas, purva 
vārnkājas laksti, sosīras sakņu ekstrakts. 

FITOPAR 
FĀZE II
60 kapsulas / 23,4 g
Attīroša iedarbība. 
Otrās fāzes galvenais 
uzdevums ir aktīva 
attīrīšana.

Sastāvs: artišoka lapu 
sausais ekstrakts, greipfrūtu 
sēklu ekstrakts, meiteņu 
zeltpīpenes ziedi. 

ENTEROVIT 
FĀZE III
200 g
Atjaunošana un sekundārā 
profilakse. Trešās fāzes 
galvenais mērķis — 
nodrošināt zarnu trakta 
mikrofloras atjaunošanu pēc 
aktīvas attīrīšanas.

Sastāvs: dabīgais medus, 
piparmētru lapu ekstrakts, kumelīšu 
ziedu ekstrakts, smilšu kastes ziedu 
ekstrakts, dzeltenās salmenes 
jeb kaķpēdiņas ziedu ekstrakts, 
krustnagliņu pumpuru ekstrakts.

PRODUKTA 
PRIEKŠROCĪBAS:

35 gadi zinātnisko 
pētījumu

10 gadi praktiskā 
pielietojuma

aktīvo komponentu 
nepieciešamais daudzums
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ESSENTIAL  
MINERALS

Saistībā ar sērijas dizaina atjaunināšanu produkta izskats var atšķirties no tā, kas parādīts katalogā.

ELEMVITALS. ZINC 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkts satur cinku un varu 
organiskā formā un dabīgo 
C vitamīnu. Cinks palīdz 
normalizēt ogļhidrātu un 
makroelementu vielmaiņu, 
palīdz uzturēt kaulus, ādu 
un matus normālā stāvoklī. 
Varš veicina imūnsistēmas 
darbību un aizsargā šūnas 
no oksidatīvā stresa.  

Sastāvs: acerolas augļu ekstrakts 
(Malpighia glabra), ehinācijas zāļu 
ekstrakts (Echinacea purpurea), 
diždadža saknes ekstrakts (Arctium 
lappa l.), mežrozīšu augļu ekstrakts 
(Rosa majalis Herrm.), cinka laktāts, 
cinka citrāts, vara citrāts.  

60 kapsulas / 34,2 g 
500040 lv 16,09 €
 cz 15,30 €

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Kalcijs, cinks, mangāns un 
vitamīns D ir nepieciešami, 
lai uzturētu kaulus normālā 
stāvoklī. Kalcijs palīdz 
normalizēt muskuļu darbību 
un tam ir liela nozīme šūnu 
dalīšanās. Vitamīns B6 palīdz 
normalizēt imūnsistēmas 
darbību. C vitamīns palīdz 
kolagēna veidošanos 
procesā un vitamīns D 
veicina kalcija un fosfora 
uzsūkšanos. 

Sastāvs: Kalcija karbonāts, 
želatīns, maltodekstrīns,  kalcija 
hidroksiapatīts, kalcija citrāts, sojas 
ekstrakts (Glycine max), kosas 
ekstrakts (Equisetum arvense L.), 
askorbīnskābe, DL-alfa-holekalciferols, 
piridoksīna gidrohlorīds, cinka citrāts, 
mangāna sulfāts.

60 kapsulas / 42 g 
500054 lv 10,89 €
 cz 10,35 €

ELEMVITALS. 
SELENIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Produkts satur selēnu, kas 
palīdz uzturēt normālu matu 
un nagu stāvokli, palīdz 
atbalstīt imūnsistēmas un 
vairogdziedzera darbību. 
Selēns, vitamīni C un E 
palīdz aizsargāt šūnas no 
oksidatīvā stresa.

Sastāvs: Ķiploku ekstrakts (Allium 
sativum), acerolas ekstrakts 
(Malpighia glabra), inaktivēts raugs, 
mežrozītes augķu ekstrakts (Rosa 
majalis Herrm.) DL-alfa tokoferola 
acetāts, Baikāla ķiverenes 
ekstrakts (Scutellaria baicalensis 
Georgi), Vidusjūras priedes 
ekstrakts (Pinus pinaster).  

60 kapsulas / 30,6 g 
500031 lv 16,09 €
 cz 15,30 €
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VIEGLI PIEEJAMĀS MINERĀLU FORMAS 
OPTIMĀLĀS DIENAS DEVAS 

EFEKTĪVA KOMPONENTU ATTIECĪBA

Saistībā ar sērijas dizaina atjaunināšanu produkta izskats var atšķirties no tā, kas parādīts katalogā.

ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkts satur dzelzs 
organiskos savienojumus, 
kas veicina skābekļa 
pārnešanas procesa 
normalizēšanu organismā. 
C vitamīns palielina 
dzelzs uzsūkšanās līmeni, 
riboflavīns, niacīns un 
vitamīns B6 veicina normālu 
enerģijas metabolismu.

Sastāvs: acerolas ekstrakts, 
eleuterokoka ekstrakts, dzelzs 
fumarāts, tiamīna hidrohlorīds, 
riboflavīns, piridoksīna hidrohlorīds, 
ciānbalamīns, nikotinamīds, 
folskābe, maltodekstrīns, želatīns. 

60 kapsulas / 34,2 g 
500039 lv 19,60 €
 cz 16,20 €

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Magnijs ir svarīgs normālas 
nervu sistēmas un muskuļu 
darbības uzturēšanai, kā 
arī palīdz mazināt nespēku 
un nogurumu. Produkts ir 
bagātināts ar baldriāna, 
Baikāla ķiverenes un 
vilkābeles augļu augu 
ekstraktiem vislabākajā 
organismam formā.

Sastāvs: magnija citrāts, želatīns, 
baldriāna ekstrakts, vilkābeles 
ekstrakts, Baikāla ķiverenes 
ekstrakts. 

60 kapsulas / 36 g 
500038 lv 13,79 €
 cz 13,11 €

ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
Produkta sastāvā ir Fucus 
lapu ekstrakts — jūras 
aļģe ar augstu joda saturu. 
Jods veicina normālu 
vairogdziedzera hormonu 
veidošanos un normālu 
vairogdziedzera darbību. 
Papildus produkts ir 
bagātināts ar eleuterokoka 
ekstraktu un rožaino rodiolu.

Sastāvs: rožainās rodiolas 
sakņu pulveris, želatīns, glikoze, 
Sibīrijas žeņšeņa saknes ekstrakts, 
Fucus melno aļģu ekstrakts, 
maltodekstrīns, krāsvielas: 
amonjaka karamele, kālija jodīds.

60 kapsulas / 30 g 
500089 lv 8,71 €
 cz 8,28 €
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ESSENTIAL  
SORBENTS

LYMPHOSAN 
PURE LIFE
Uztura bagātinātājs ar 
šķiedrvielām un augu 
ekstraktiem
Augu produkts ar pektīnu 
satur lielu daudzumu 
šķīstošo šķiedrvielu — 
svarīgus elementus normālai 
gremošanas sistēmas 
funkcionēšanai. Pektīni — 
viens no šķiedrvielu veidiem, 
kas palīdz uzturēt normālu 
holesterīna līmeni asinīs. 
Produkta sastāvs papildus 
bagātināts ar fenheļa augu 
ekstraktu, vērtīgo diždadža 
sakni un olīvas lapām.

Sastāvs: fenheļa, diždadža saknes, 
sausu olīvu lapu, martīnijas, 
Baikāla ķiverenes, eleuterokoka, 
mežrozītes, kosas, ehinacejas, 
alvejas ekstrakti.

90 g 500030 lv 16,09 €
 cz 15,30 €

LYMPHOSAN  
N SUPPORT
Uztura bagātinātājs ar 
šķiedrvielām un augu 
ekstraktiem
Augu produkts ar pektīnu, 
kas kalpo par uztura 
šķiedrvielu avotu un ir 
lielisks augu sorbents. 
Dzērveņu un kosas 
ekstrakti bagātina uzturu 
ar organiskām skābēm un 
tanīniem. Pektīns palīdz 
normalizēt holesterīna 
līmeni asinīs.

Sastāvs: pektīns, guāra sveķi, 
dzērveņu ekstrakts (Oxycoccus 
palustris), topinambūra pulveris 
(Helianthus tuberosus), tīruma kosas 
ekstrakts (Equisetum Arvense). 

90 g 500029 lv 16,09 €
 cz 15,30 €

LYMPHOSAN  
L VITALITY
Uztura bagātinātājs ar 
šķiedrvielām un augu 
ekstraktiem
Augu produkts ar pektīnu 
satur lielu daudzumu pārtikas 
šķiedrvielu — svarīgus 
elementus normālai gremošanas 
sistēmas funkcionēšanai. 
Pektīni — viens no šķiedrvielu 
veidiem, kas palīdz uzturēt 
normālu holesterīna līmeni 
asinīs. Produkts satur populāru 
visā pasaulē mārdadža augļu 
ekstraktu, vērtīgus piparmētru, 
kumelīšu, mārsila, asinszāles un 
alvejas ekstraktus. 

Sastāvs: pektīns, guāra sveķi, 
piparmētru ekstrakts (Mentha 
piperita L.), topinambūra pulveris 
(Helianthus tuberosus), kumelīšu ziedu 
ekstrakts (Chamomilla recutita L.), 
mārsila ekstrakts (Thymus vulgaris), 
diždadža ekstrakts (Silybum marianum 
L.) Gaertn.), asinszāles ekstrakts 
(Hypericum perforatum L.), alvejas 
ekstrakts (Aloe Vera).

90 g 500042 lv 16,09 €
 cz 15,30 €

Saistībā ar sērijas dizaina atjaunināšanu produkta izskats var atšķirties no tā, kas parādīts katalogā.
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KOMPLEKSI  
AR ŠĶIEDRVIELĀM

LYMPHOSAN  
J COMFORT
Uztura bagātinātājs ar 
kolagēna hidrolizātu, 
šķiedrvielu un augu 
ekstraktiem
Produkts satur augu 
sorbentu pektīnu — pārtikas 
šķiedrvielas avotu — un 
kolagēna hidrolizātu. 
Kolagēns — strukturālā 
olbaltumviela, kas galvenokārt 
atrodas saistaudos un 
skrimšļaudos. Produktā tas ir 
hidrolizāta formā, kas viegli 
uzsūcas organismā. Vērtīgs 
mežrozīšu ekstrakts sastāvā 
satur dabīgu C vitamīnu, kas 
veicina kolagēna veidošanos, 
kas nepieciešams normālai 
skrimšļu funkcijai. 

Sastāvs: kolagēna hidrolizāts 
(liellopu), pektīns, guāra sveķi, 
mežrozīšu augļu ekstrakts (Rosa 
majalis Herrm.), vītola mizas 
ekstrakts (Salix alba).

90 g  500019 lv 18,39 €
 cz 17,48 €

LYMPHOSAN  
C BALANCE
Uztura bagātinātājs ar 
šķiedrvielām un augu 
ekstraktiem
Produkts satur vairākus 
veidus šķīstošo pārtikas 
šķiedrvielu augu sorbentu 
veidā. Tā sastāvā ir iekļautas 
populārie visā pasaulē zaļās 
tējas un vilkābeles augļu 
ekstrakti.

Sastāvs: citrusaugļu šķiedrvielas, 
topinambūra pulveris (Helianthus 
tuberosus), ceļtekas sēklu apvalka 
pulveris (Psyllium Plantago 
major L), guāra sveķi, ksantāna 
sveķi, zaļās tējas ekstrakts 
(Camellia sinensis), vilkābeles 
ekstrakts (Crataegus laevigata).

90 g  500043 lv 13,79 €
 cz 13,11 €

LYMPHOSAN  
F BEAUTY
Uztura bagātinātājs 
sievietēm ar pektīnu un 
augu ekstraktiem
Komplekss sievietēm satur 
augu sorbenta pektīnu, kas 
ir avots diētiskās pārtikas 
šķiedru. Produkta sastāvā 
iekļauti populārie augu 
ekstrakti: ūdenskreses, alvejas, 
piparmētru lapu, pļavu āboliņa 
ziedu no Altaja kalnu pakājes. 
Vīnogu kauliņu ekstraktu 
plaši izmanto kosmētikas 
nozarē, bet sojas pupiņas satur 
svarīgas sieviešu organismam 
vielas — fitoestrogēnus.  

Sastāvs: pektīns, guāra sveķi, 
avotkreses ekstrakts (Nasturtium 
officinale), topinambūra sakņu pulveris 
(Helianthus tuberosus), piparmētru lapu 
ekstrakts (Mentha piperita L.), vīnogu 
kauliņu ekstrakts (Vitis viniferag), 
pļavas āboliņa ziedu ekstrakts 
(Trifolium pratense), sojas augļu 
ekstrakts (Glycine max), alvejas želejas 
extrakts (Aloe Vera).

90 g 500044 lv 13,79 €
 cz 13,11 €

Saistībā ar sērijas dizaina atjaunināšanu produkta izskats var atšķirties no tā, kas parādīts katalogā.
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TRIMEGAVITALS
NEAIZVIETOJAMO OMEGA-SKĀBJU AVOTS

Saistībā ar sērijas dizaina atjaunināšanu produkta izskats var atšķirties no tā, kas parādīts katalogā.



TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED 
OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Lipīdu komplekss ar omega-3 un 
E vitamīnu
Komplekss satur omega-3 taukskābes 
koncentrētu taukskābju etilesteru veidā. 
Dabīgs skābju avots — bagātīga linsēklu eļļa. 
Omega-3 skābes ir svarīga veselīga uztura 
sastāvdaļa.  Produkta sastāvs bagātināts ar 
vitamīnu E.  

Sastāvs: zivju eļļa, želantīns, linsēklu eļļa, dl-alfa 
tokoferolacetāts, antioksidanti: askorbila ekstrakts, 
tokoferola ekstrakts, rozmarīna ekstrakts.

30 kapsulas / 23,7 g 
500062  lv 15,49 €
 cz 14,72 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND 
ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
Uztura bagātinātājs ar smiltsērkšķu eļļu, 
luteīnu, zeaksantīnu un E vitamīnu
Komplekss satur augstu koncentrāciju 
dabisko pigmentu gaismas filtru, luteīnu un 
zeaksantīnu. Paredzēts tiem, kas pavada 
daudz laika pie datora monitora un citu 
elektronisko ierīču ekrāniem. Papildus 
tam komplekss ir bagātināts ar Sibīrijas 
smiltsērkšķu eļļu un E vitamīnu, kas palīdz 
aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. 

Sastāvs: smiltsērkšķu eļļa, tokoferolu maisījums 
(E vitamīns), beta-karotīns (A vitamīns), želatīna kapsula.

30 kapsulas / 20,7 g 
500102   lv 16,09 €
 cz 15,30 €

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-
CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Smiltsērkšķu eļļas koncentrāts ar beta 
karotīnu un E vitamīnu
Produkts satur bagātīgu dabīgu smiltsērkšķu 
eļļu, E vitamīnu un dabīgo beta-karotīnu 
(kuru sauc arī par pro-vitamīnu A, jo tas 
organismā tiek pārvērsts par A vitamīnu). 
Vitamīns A veicina normālas redzes un 
imūnās sistēmas uzturēšanu, un vitamīns E 
palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. .

Sastāvs: smiltsērkšķu eļļa, ar luteīnu bagātināts augsto 
samteņu ekstrakts, zeaksantīns, E vitamīns, želatīna 
kapsula. 

30 kapsulas / 23,1 g 
500060 lv 13,31 €
 cz 12,65 €

TRIMEGAVITALS. OMEGA-3 
CONCENTRATE AND LYCOPENE
Uztura bagātinātājs ar polinepiesātinātām 
omega-3 skābēm un likopēnu
Produkts ar EPA (eikozapentānskābi) un 
DHA (dokosaheksaēnskābi) veicina normālu 
sirdsdarbību. Pozitīvs efekts tiek sasniegts, 
lietojot 250 mg EPA un DHA dienā. Piesātināto 
taukskābju aizstāšana ar mononepiesātinātām 
un/vai polinepiesātinātām taukskābēm uzturā 
palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni 
asinīs. Produkts ir bagātināts ar dabīgas 
izcelsmes likopēnu. 

Sastāvs: taukskābju etilesteri no zivju eļļas, želatīns, 
likopēns.

30 kapsulas / 22,2 g 
5FP183 lv 15,00 €
 cz 14,26 €

Saistībā ar sērijas dizaina atjaunināšanu produkta izskats var atšķirties no tā, kas parādīts katalogā.
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OĻHONA TĪRĀS ZĀLES
FITOTĒJU KOLEKCIJA AR SIBĪRIJAS AUGIEM

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH. 
FIREWEED AND MEADOWSWEET*
Īsta taigas garša un aromāts bez kofeīna un 
mākslīgām piedevām. 

Sastāvs: fermentētas šaurlapu ugunspuķes lapas, vīgrieze, 
asinszāle, raudene, mārsils, upeņu lapas, avenes. 

20 paciņas pa 1,5 g  
500202  lv 3,63 €
 cz 3,45 €

KURIL SAЕ* 
Kuriļu tēja (krūma čuža)
Kuriļu tēju vai krūma čužu (pazīstama 
Sibīrijā kā retējs) bieži lietoja krievu jūrnieki 
ierastās tējas vietā, jo tai ir patīkama garša 
un aromāts. Ar laiku izrādījās, ka šī tēja 
palīdz normalizēt gremošanu. 

Sastāvs:  Kurilu tēja, kumelīte, mežrozītes augļi, 
ceļtekas lapas. 

30 paciņas pa 1,5 g 
500022  lv 6,17 €
 cz 5,87 €*LIMITED!
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UJAN NOMO 
Elastīgais loks
Fitotējas  „Ujan nomo“ recepte, īpaši tika 
izstrādāta, lai saglabātu locītavu funkciju 
darbību, aktīvu kustību un elastību, par to 
liecina arī tās nosaukums, kurš tulkojumā 
no burjatu valodas ir „elastīgais loks”. 

Sastāvs: vīgrieze, upeņu lapas, 
mežrozītes augļi, pienenes 
saknes, lakricas sakne, tīruma 
kosa, brūkleņu lapas. 

30 paciņas pa 1,5 g  
500025  

lv 6,29 €
cz 5,98 €

SHEDITE NOIR 
Burvīgais sapnis
Tulkojumā no Burjatu valodas  šedite noir 
nozīmē "burvīgais sapnis". Spēcīgu, klusu 
un atjaunojošu miegu, nodrošinās fitotēja 
“šedite noir”.  

Sastāvs: Baikāla ķiverenes 
sakne, melisa, raudene, 
kumelīšu ziedi, asinszāle, 
piparmētras lapas. 

30 paciņas pa 1,5 g  
500028  

lv 6,66 €
cz 6,33 €

SAGAAN KHARAASKY 
Baltā bezdelīga
Sievietēm paredzētā uztura bagātinātāja 
Sagaan Kharaasky nosaukums tiek tulkots 
kā “baltā bezdelīga”. Saskaņā ar Burjatijas 
leģendu, ja sieviete ieraudzīs balto 
bezdelīgu, viņa mūžīgi paliks jauna.

Sastāvs: mātere, lucerna, 
raudene, āboliņš, salvijas 
lapas, asinszāle, melisa, 
piparmētru lapas.

30 paciņas pa 1,5 g  
500023  

lv 6,29 €
cz 5,98 €

BAELEN AMIN 
Viegla elpošana
Tējas dzērienam, kura pamatā ir Sibīrijas 
liepa, ir bagātīga garša un viegls augu 
aromāts. Jau senatnē Burjatu dziednieki 
dziļi cienīja liepu — ilgmūžības un vieglas 
elpošanas simbols tika uzskatīts par 
universālu talismanu. Līdz šim brīdim no 
tās darina talismanus, un liepu ziedi ir 
novērtēti katrā mājā. 

Sastāvs: liepu ziedi un lapas, 
ābolu gabaliņi, raudene, 
piparmētra, kumelīšu ziedi. 

25 paciņas pa 1,5 g  
500127  

lv 6,66 €
cz 6,33 €

AMINAJ EM 
Dzīvības zāle
Augu tēja Aminaj Em tika izstrādāta, 
balstoties uz tradicionālam Burjatijas 
receptēm, kur asinszāle apvienota ar 
mežrozīšu augļiem un pienenes saknēm. 
Tulkojumā no Burjatu valodas produkta 
nosaukuma nozīmē ir “dzīvības zāle” — tieši 
tā burjati sauc asinszāli.

Sastāvs: asinszāle, kukurūzas 
drīksnas, mežrozītes augļi, 
maura sūrenes laksti, kumelītes 
ziedi, dzeltenās salmenes ziedi, 
piparmētras lapas, ārstniecības 
pienenes sakne, parastā 
biškrēsliņa ziedi. 

30 paciņas pa 1,5 g  
500021  

lv 6,17 €
cz 5,87 €

Saistībā ar sērijas dizaina atjaunināšanu produkta izskats var atšķirties no tā, kas parādīts katalogā.
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CHRONOLONG
Dabīgu komponentu komplekss 
vielmaiņas normalizēšanai 
sievietes organismā
Komplekss satur 100% fitoestrogēnu 
genisteīnu — vienu no galvenajiem 
sievietes jaunības avotiem. Produkta 
sastāvs bagātināts ar sojas pupiņu 
asniem, kas satur desmitiem 
veidu dabīgo fitoestrogēnu, 
kuri uzlabo genisteīna efektu. 
C vitamīns askorbīnskābes veidā 
veicina kolagēna veidošanos, kas 
nepieciešams ādas asinsvadu 
normālai funkcionēšanai. Folacīns 
veicina normālu homocisteīna 
metabolismu menopauzes laikā. 

Sastāvs: glikozamīna sulfāts, sojas pupiņu 
ekstrakts, L-askorbīnskābe, genisteīns, 
folskābe, holekalciferols.

30 kapsulas / 21,6 g 
500449  lv 32,19 €
 cz 30,59 €

MŪŽIGAIS SKAISTUMS
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HEALTHY RHYTHMS
Vitamīnu un minerālu komplekss visai dienai
Vitamīnu un minerālu komplekss Healthy Rhythms 
sastāv no divām formulām – rīta un vakara, kas ļauj ne 
tikai nodrošināt diennakts vitamīnu, minerālu un citu 
būtisku bioloģiski aktīvu vielu devu, bet arī maksimāli 
ņemt vērā aktīvitātes un atpūtas fāžu maiņu.

Sastāvs (Rīts): C vitamīns (nesējs — kartupeļu maltodekstrīns), 
likopēns, eleuterokoka ekstrakts, zaļās tējas ekstrakts, beta-
karotīns, E vitamīns, paraaminobenzoskābe, nikotinamīds, koenzīms 
Q10, Vidusjūras priežu mizas ekstrakts, pantotēnskābe, vitamīnsD3, 
vitamīns B6, vitamīns B12, vitamīns B2, vitamīns B1,  A vitamīns, 
folskābe, biotīns, vitamīns K1.
Sastāvs (Vakars): baldriāna sakņu ekstrakts (Valeriana 
officinalis L.), želatīns, tīruma kosas lakstu ekstrakts (Equiseti 
arvense L.), baikāla ķiverenes sakņu ekstrakts (Scutellaria 
baicalensis Georgi), nātrija molibdāts, briežu ragu pulveris, cinka 
citrāts, ar selēnu bagātināts raugs, dzelzs sulfāts, hroma pikolināts, 
vara sulfāts, mangāna sulfāts, kālija jodīds, selēns. 

60 kapsulas / 31,5 g 
500048 lv 19,60 €
 cz 18,63 €

FORMULA 4 N.V.M.N
Uztura bagātinātājs ar 
vitamīniem A, E, un C un 
lipoiskābi
Produkts satur vitamīnu A, E un C 
kompleksu, kas vairāk kā 20 gadus 
tiek uzskatīts par spēcīgāko 
antioksidantu formulu. Šis 
vitamīnu komplekss ir papildināts 
ar organiskajiem antioksidantiem 
(taurīns un lipoiskābe), kas var 
ievērojami paplašināt līdzekļa 
antioksidantu aizsardzības klāstu.

Sastāvs: taurīns, L-askorbīnskābe, DL-alfa-
tokoferola acetāts, alfa-liposkābe, retinola 
acetāts, hidroksipropilmetilceluloze.

120 kapsulas / 78 g 
500020 lv 20,69 €
 cz 19,67 €

VITAMĪNI UN MINERĀLI
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ELBIFID
Maksimāli pilns lakto- un 
bifidobaktēriju komplekss, 
kas ir maksimāli pietuvināts 
dabiskai mikroflorai. 
Labvēlīgo baktēriju 
dzīvotspēju garantē 
īpašā mikrokapsulēšanas 
tehnoloģija CellBiotech. 
Celulozes kapsulas DR-caps 
lieliski aizsargā baktērijas 
no agresīvās kuņģa sulas 
iedarbības.

Sastāvs: ābolu pektīns, laktobak-
tēriju koncentrāts, bifidobaktēriju 
koncentrāts.

15 kapsulas / 7,5 g  
500663 lv 11,50 €
 cz 10,93 €
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TETRARDIOL
Homocisteīns — vielmaiņas produkta, kura daudzums ar vecumu 
sāk strauji augt, kas ir nelabvēlīgi sirds un asinsvadu sistēmas 
darbībai. Multivitamīnu komplekss Tetrardiol satur četras 
visefektīvākās dabīgas sastāvdaļas, kas stimulē homocisteīna 
neitralizācijas procesu.

Sastāvs: betaīns, maltodekstrīns, piridoksīna hidrohlorīds, folskābe, cianokobalamīns.

30 kapsulas / 18,9 g 400924 lv 19,60 €
 cz 18,63 €

NATURAL ANTIOXIDANT FORMULA 3
Renaissance Triple Set. Formula 3 — ir sarežģīts augu un minerālu 
izcelsmes aktīvo komponentu komplekss. Mikroelementi un 
vitamīni palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa, veicina 
normālu imūnsistēmas darbību un mazina nespēku un nogurumu. 

Sastāvs: želatīns, vīnogu kauliņu ekstrakts, dzērveņu augļu ekstrakts, salvijas 
ekstrakts, mārsila ekstrakts, raudenes ekstrakts, askorbīnskābe, zaļās tējas ekstrakts, 
DL-alfa tokoferols, likopēns, melleņu ekstrakts, rutīns, Beta Tab 20%, Vidusjūras 
priežu ekstrakts, maltodekstrīns, cinka citrāts, tiamīna hidrohlorīds, riboflavīns, 
piridoksīna hidrohlorīds, mangāna sulfāts, vara sulfāts, kālija jodīds, nātrija selenīts, 
hroma pikolināts, retinols.

120 kapsulas / 64,8 g 500113 lv 35,70 €
 cz 33,93 €

ADAPTOVIT
Tonizējošs komplekss
Uztura bagātinātājs Adaptovit — kompleksais uztura bagātinātājs, 
kas ietekmē pielāgošanās mehānismus cilvēka organismā. Leizejas, 
žeņšeņa un eleuterokoka ekstrakti palīdz tikt galā ar nogurumu un 
palīdz atgūties pēc lielām slodzēm.

Sastāvs: ūdens, maralsaknes ekstrakts, rožainās rodiolas saknes un sakneņu 
ekstrakts, eleuterokoka saknes ekstrakts, žeņšeņa saknes ekstrakts, citronliānas 
sēklu ekstrakts, nātrija benzoāts (E211), etilspirts.

10 ml 500094 lv 12,10 €
 cz 11,50 €

SIBIRO TOPINAMBŲ ŠAKNŲ MILTELIAI
Dabīgs inulīna koncentrāts — pašu svarīgāko bioloģiski aktīvo 
komponentu komplekss no brīnumaina auga topinambūra. 
Topinambūrs ir kļuvis plaši pazīstams ar to, ka tā saknēs tika 
atrasts inulīns. Inulīns ir ogļhidrāts, tas palīdz normalizēt tauku 
vielmaiņu, saglabā optimālu zarnu mikrofloru.

Sastāvs: topinambūra pulveris.

110 g 400468 lv 6,90 €
 cz 6,56 €
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SYNCHROVITALS

SYNCHROVITALS II
Vērtīgie augu ekstrakti 
palīdz uzturēt aktīvu 
tonusa dienā, un mieru — 
vakarā. Produkts satur 
svarīgu organismam C 
vitamīnu, kas palīdz uzturēt 
normālu nervu sistēmas 
funkcionēšanu. 

Sastāvs (Komplekss Nr.1): 
fosfatidilserīns (soja), ginkgo biloba 
ekstrakts, gotu kolas ekstrakts, 
žeņšeņa ekstrakts, askorbilpalmitāts, 
hidroksipropilmetilceluloze, 
D-glikoze.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): Salvijas 
lakstu ekstrakts (Salvia officinalis), 
asinszāles lakstu ekstrakts 
(Hypericum perforatum L.), 
hidroksipropilmetilceluloze, 
L-askorbil-6-palmitāts, laktoze,  
Baikāla ķiverenes lapu ekstrakts 
(Scutellaria baicalensis Georgi), 
maltodekstrīns, krāsvielas: 
titāna dioksīds (E171), hlorofila un 
hlorofilīna vara kompleksi (E141).

60 kapsulas / 33 g 
500071 lv 34,49 €
 cz 32,78 €

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III sastāv no 
diviem kapsulu veidiem: 
lietošanai no rīta un vakarā. 
Selēns veicina normālu 
imūnsistēmas funkcionēšanu 
un palīdz aizsargāt šūnas no 
oksidatīvā stresa. Produkts 
bagātināts ar auzu klijas, kas 
bagātas ar beta-glikānu, ka 
arī ar alfa-linolēnskābi un 
likopēnu.

Sastāvs (Komplekss Nr.1): ar 
beta-glikānu bagātināti auzu 
milti,  hidroksipropilmetilceluloze 
(kapsula), alfa-liponskābe.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): ar 
beta-glikānu bagātas klijas, 
hidroksipropilmetilceluloze, 
inaktivēts raugs, R-likopēns, 
vilkābeles augļu ekstrakts, 
modificēta ciete, kukurūzas ciete, 
glikoze, antioksidanti nātrija 
askorbāts un DL-alfa tokoferols, 
krāsvielas: titāna dioksīds (E171), 
hlorofila un hlorofilīna vara 
kompleksi (E141). 

150 kapsulas / 72 g 
500072 lv 22,51 €
 cz 21,39 €

SYNCHROVITALS IV
Komplekss Nr.1 satur 
mārdadzi, kas ir silimarīna 
avots, un veicina toksisko 
vielu izvadīšanu no 
organisma. Kompleksā 
Nr.2 apvienoti Sibīrijas 
zāļu un augu ekstrakti, tai 
skaitā adaptogēnu Sibīrijas 
asinszāles ekstraktu, kas 
palīdz normalizēt vielmaiņas 
procesus.

Sastāvs (Komplekss Nr.1): 
taurīns, mārdadža augļu ekstrakts, 
celuloze, maura retēja sakneņu 
ekstrakts.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): taurīns, 
celuloze, asinszāles ekstrakts, 
Baikāla ķiverenes sakņu ekstrakts, 
krāsvielas: titāna dioksīds (E171), 
hlorofila un hlorofilīna vara 
kompleksi (E141). 

60 kapsulas / 37,5 g 
500130 lv 9,32 €
 cz 8,86 €

Saistībā ar sērijas dizaina atjaunināšanu produkta izskats var atšķirties no tā, kas parādīts katalogā.
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DIVFĀŽU PRODUKTU LĪNIJA DAŽĀDU 
ORGANISMA SISTĒMU NORMĀLAS DARBĪBAS 

UZTURĒŠANAI

SYNCHROVITALS V
Produkts satur kompleksu 
ResistAid ™ — kombināciju 
no arabinogalaktāna un 
polifenola, kas iegūti no 
lapegles. Arabinogalaktāns 
ir šķīstošo pārtikas 
šķiedrvielu avots, kas palīdz 
uzturēt normālu kuņģa-
zarnu trakta stāvokli, kas 
savukārt labvēlīgi ietekmē 
imunitāti.

Sastāvs (Komplekss Nr.1): 
arabinogalaktāns, kas iegūts no 
lapegles, celuloze, žeņšeņa saknes 
ekstrakts, ceļtekas lapu ekstrakts, 
glikoze, maltodekstrīns.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): no 
lapegles iegūts arabinogalaktāns 
(Larix laricina), salvijas lapu 
ekstrakts (Salvia officinalis), 
kumelītes ziedu ekstrakts 
(Chamomilla recutita L.), timiāna 
ekstrakts (Thymus vulgaris L.), 
laktoze, krāsvielas: titāna dioksīds 
(E171), hlorofila un hlorofilīna vara 
kompleksi (E141).

60 kapsulas / 27 g 
500073 lv 20,69 €
 cz 19,67 €

SYNCHROVITALS VI
Produkts satur labi 
pazīstamu divu 
komponentu kombināciju: 
glikozamīna hidrohlorīdu 
un hondroitīna sulfātu. To 
īpašības ir pastiprinātas 
ar populāriem visā 
pasaulē baltā vītola mizas, 
vīgriezes un mežrozītes 
augu ekstraktiem. 
Vitamīns C sastāvā veicina 
kolagēna veidošanos, kas 
nepieciešams normālai 
skrimšļu funkcionēšanai.

Sastāvs (Komplekss Nr.1): 
glikozamīna hidrohlorīds (iegūts 
no vēžveidīgajiem), vītolu mizas 
ekstrakts, hondroitīna sulfāts, 
celuloze.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): 
glikozamīna hidrohlorīds (iegūts 
no vēžveidīgajiem), vīgriežes 
ekstrakts, hondroitīna sulfāts, 
celuloze, mežrozīšu augļu 
ekstrakts, krāsvielas: titāna 
dioksīds (E171), hlorofila un 
hlorofilīna vara kompleksi (E141).

60 kapsulas / 41,4 g 
500065  lv 15,00 €
 cz 14,26 €

SYNCHROVITALS VII
Lipīdu komplekss tiem, 
kuri daudz laika pavada 
pie datora monitora un pie 
citu elektronisko iekārtu 
ekrāniem. Satur plašu klāstu 
augu pigmentu gaismas 
filtru: luteīnu, zeaksantīnu 
un beta-karotīnu. Papildus 
komplekss bagātināts 
ar antociāniem un A 
vitamīnu, kas veicina redzes 
saglabāšanu. 

Sastāvs (Komplekss Nr.1): 
antocianīniem bagāts hibiska 
ziedu ekstrakts, antocianīniem 
bagāts melleņu ekstrakts, celuloze, 
antocianīniem bagāts aronijas 
augļu ekstrakts.
Sastāvs (Komplekss Nr.2): 
acerolas ekstrakts, maltodekstrīns, 
mežrozīšu ekstrakts, ar luteīnu 
bagāts augstās samtenes 
ekstrakts, celuloze, beta-karotīns, 
askorbilpalmitāts, modificēta ciete, 
sintētiskais zeaksantīns, kukurūzas 
ciete, saharoze, nātrija askorbāts.

60 kapsulas / 30,9 g 
500050 lv 26,50 €
 cz 25,19 €

Saistībā ar sērijas dizaina atjaunināšanu produkta izskats var atšķirties no tā, kas parādīts katalogā.
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SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT

OMEGA-3 ULTRA 
Omega-3 skābju koncentrētu etilesteru komplekss veicina normālu sirds 
darbību (pozitīvs efekts tiek sasniegts, ja dienā tiek uzņemti 250 mg EPA un 
DHA). E vitamīns polinepiesātināto taukskābju sastāvā palīdz aizsargāt šūnas 
no oksidatīvā stresa.

Sastāvs: jūras dziļūdens zivju Omega-3 polinepiesātināto 
taukskābju koncentrāts PronovaPure™, E vitamīns.

120 kapsulas / 102 g 
500484 

lv 23,35 €
cz 22,20 €

LIELS OMEGA-3 TAUKSKĀBJU 
DAUDZUMS KATRAI DIENAI



BCAA COMPLEX 
Šīs barojošs uztura maisījums intensīviem treniņiem satur trīs veidus 
neaizvietojamo aminoskābju, kuras organisms patstāvīgi nespēj sintezēt.
Leicīna, izoleicīna un valīna dienas deva attiecībās 2:1:1 satur gandrīz 5 g 
aminoskābju.

Sastāvs: L-leicīns, L-izoleicīns, L-valīns, mikrokristāliskā 
celuloze, polivinilspirts (apvalka viela), pārtikas taukskābju 
magnija sāļi (sadalīšanas līdzeklis), polietilēnglikols (apvalka 
viela), talks (sadalīšanas līdzeklis). 

120 tabletes / 123,6 g 
500277 

lv 16,21 €
cz 15,41 €

MEGA ESSENTIALS
13 vitamīnu un 8 minerālu maisījums nodrošina organismu ar vērtīgām barības 
vielām, jo īpaši augstas fiziskās slodzes periodos. Produkts satur A, E un C vitamīnu 
kompleksu. Riboflavīns (vitamīns B2) palīdz mazināt nogurumu, vitamīni B6 un 
B12, kā arī pantotenskābe — veicina normālu enerģijas metabolismu. Mangāns, 
kalcijs un D vitamīns palīdz saglabāt normālus kaulus. Varš un jods veicina normālu 
nervu sistēmas darbību, dzelzs veicina ātru spēka atjaunošanu, selēns palīdz 
imūnsistēmas normālai funkcionēšanai, cinks veicina normālu ogļhidrātu vielmaiņu 
un magnijs palīdz normālai muskuļu funkcionēšanai. Vitamīnu un minerālvielu 
maisījums padarīs sportu par īstiem svētkiem!

Sastāvs: kalcija karbonāts, magnija citrāts, pildviela: 
mikrokristāliskā celuloze, vitamīni C, A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, 
nikotinamīds, folskābe, pantotēnskābe, biotīns, cinka sulfāts, 
vara sulfāts, kālija jodīds, dzelzs laktāts, mangāna sulfāts, 
nātrija selenīts, tablešu pārklājums — polivinilspirts, pretsalipes 
līdzeklis polietilēnglikols, krāsviela, titāna dioksīds, talks, 
antiadhezīvs, krāsvielas: dzelzs oksīdi un hidroksīdi. 

120 tabletes / 167,4 g 
500284 

lv 16,70 €
cz 15,87 €

L-CARNITINE
Divas kapsulas satur 726 mg tīra L-karnitīna. Šis produkts — lieliska izvēle 
cilvēkiem, kas aktīvi nodarbojas ar sportu un fitnesu.

Sastāvs: L-karnitīns, L-tartrāts, kapsula: želatīns, krāsviela 
titāna dioksīds.

120 kapsulas / 72 g 
500285  
lv 15,37 €
cz 15,18 €

FAST RECHARGE CREATINE
Kreatīns veidojās cilvēka organismā un to var izmantot kā uztura bagātinātāju 
sportistiem un aktīvā dzīvesveida atbalstītājiem. Puspaciņa satur 2,5 g 
kreatīna monohidrāta. Sajauciet 1 porciju ar iecienītāko sulu, proteīna kokteili 
vai ūdeni. Produktu ir ērti paņemt līdzi: paņemiet kompaktu paciņu uz treniņu 
vai pastaigu, lai papildinātu ikdienas uzturu!

Sastāvs: kreatīna monohidrāts. 
200 g (40х5 g) 
500370 

lv 10,89 €
cz 10,35 €
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DOUBLE-PHASE HI-GRADE  
PROTEIN STRAWBERRY/BILBERRY
Daudzkomponentu proteīna kokteilis ar melleņu vai zemeņu sulu — ir 
optimāla ātrās absorbcijas proteīnu (sūkalu olbaltumvielu izolāts) un lēnas 
absorbcijas proteīnu (kazeīns) kombinācija. Kokteilis satur arī sazaroto ķēžu 
aminoskābes (BCAA). Proteīns palīdz palielināt muskuļu masu un uzturēt 
kaulus normālā stāvoklī.
Produktu ir ērti paņemt līdzi: paņemiet kompaktu paciņu uz treniņu vai 
pastaigu, lai papildinātu ikdienas uzturu!

Sastāvs: piena olbaltumvielu koncentrāts (89%), sūkalu olbaltumvielu izolāts (4%), dabiskais 
aromatizators (3%), L-karnitīns (2%), zemeņu pulveris (0,3%) / melleņu pulveris (0,45%), 
citronskābe, stevioglikozīdi (saldinātājs), cianokobalamīns. 

375 g (15х25 g) 500447/500448 lv 27,95 €
 cz 26,57 €

SIBERIAN SUPER  
NATURAL SPORT
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MULTICOMPONENT  
HI-GRADE PROTEIN 
Daudzkomponentu proteīns sastāv no 
augstas kvalitātes olbaltumvielām ar dažādu 
asimilācijas laiku: olbaltumvielu hidrolizāta 
un aminoskābju (BCAA), sūkalu proteīna 
un kazeīna. Produkts satur vispopulārākās 
sporta cienītāju vidū sastāvdaļas, kas 
palielina enerģijas potenciālu, pateicoties 
tam, proteīns ir ideāli piemērots ne 
tikai profesionāliem sportistiem, bet arī 
iesācējiem. Proteīns palīdz palielināt muskuļu 
masu un uzturēt kaulus normālā stāvoklī. 

Sastāvs: piena olbaltumvielu koncentrāts (80,3%), 
kakao pulveris (7,5%), sūkalu olbaltumvielu hidrolizāts 
(4%), sūkalu olbaltumvielu izolāts (4%), L-leicīns 
(2%), L-izoleicīns (1%), L-valīns (1%), steviolglikozīdi 
(saldinātājs), sojas lecitīns (emulgators).

450 g (15х30 g) 
500466 lv 27,95 €
 cz 26,57 €

WHEY SILVER ICE PRO
Viena porcija satur 24 gramus sūkalu 
olbaltumvielu, no kuriem 7,5 grami ir augstas 
kvalitātes BCAA. Proteīns palīdz palielināt 
muskuļu masu un uzturēt kaulus normālā 
stāvoklī. Produktu ir ērti paņemt līdzi: 
paņemiet kompaktu paciņu uz treniņu vai 
pastaigu, lai papildinātu ikdienas uzturu!  

Sastāvs: sūkalu olbaltumvielu izolāts (80,2%), piena 
olbaltumvielu koncentrāts (7%), augsti attīrīts kakao 
pulveris (6%), ceļtekas sēklu apvalku pulveris (3%), 
L-leicīns (1,7%), L-izoleicīns (0,9%), L-valīns (0,9%), 
steviolglikozīdi (saldinātājs), sojas lecitīns (emulgators). 

450 g (15х30 g) 
500366 lv 46,59 €
 cz 44,28 €

AROMATIZĒTĀJU, 
BIEZINĀTĀJU, 
PILDVIELU, AUGU 
OLBALTUMVIELU

AROMATIZĒTĀJU, 
BIEZINĀTĀJU, 
KONSERVANTU, PILDVIELU, 
AUGU OLBALTUMVIELU
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Bezalkoholisks mazkaloriju dzēriens ar 
saldinātāju
YOO GO BETA-GLUCAN DRINK MIX  
(STRAWBERRY) 
Pulveris aromatizēta dzēriena 
pagatavošanai ar šķiedrvielām un 
saldinātāju.
• 3,5 grami bioaktīvu auzu SweOat®**
• sasmalcinātas zemenes*
• 0% cukura**  

Sastāvs: termiski apstrādātas auzu klijas (71%), 
izomaltooligosaharīds, zemeņu pulveris (11,5%), 
ābolskābe (skābuma regulētājs), guāra sveķi 
(biezinātājs), zemeņu aromatizētājs, steviola glikozīdi 
(saldinātājs).

70 g (14 х 5 g) 500512 lv 13,19 €
 cz 12,54 €

YOO GO COLLAGEN DRINK MIX  
(WILD BERRIES) 
Uztura bagātinātājs ar saldinātāju
Mēs izveidojām garšīgu miksu no trīs 
galvenām sastāvdaļām. Pagaršojiet 
dzērienu ar ogu garšu, ar hialuronskābi, 
kolagēnu un C vitamīnu! Saglabā ādas 
veselību. C vitamīns veicina normālu 
kolagēna veidošanos normālai ādas 
darbībai.   

KAS IR IEKŠĀ?**
• 8,96 g kolagēna
• 25 mg hialuronskābes
• 60 mg C vitamīna (75% RHP*)  

Sastāvs: kolagēns, pulveris no kaltētām mellenēm, 
avenēm, zemenēm, kazenēm un plūškoka (ogu 
maisījums), ābolskābe (skābuma regulētājs), 
askorbīnskābe, meža ogu aromatizētājs, stevijas lapu 
steviola glikozīdi (saldinātājs), nātrija hialuronāts, 
antocianīns (krāsviela) .

50 g (5 х 10 g) 500513 lv 9,32 €
 cz 000 €

JAUNUMI!

* RHP — uzturvērtība.
** Vienā porcijā. 
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YOO GO! SHAKE IT!
Pulveris olbaltumvielu dzēriena pagatavošanai ar 
kakao un ingvera garšu
Šis ar uzturvielām bagātais kokteilis, kura pamatā ir piena 
olbaltumvielu koncentrāts, tika izveidots īpaši tiem cilvēkiem, 
kuri rūpējās par savu figūru. Produkts satur**:
• 15,7 g olbaltumvielu palīdz uzturēt un palielināt muskuļu 
masu, uzturēt normālus kaulu audus.
• 2,5 mcg (100% RHP*) vitamīna B₁₂ palīdz mazināt nogurumu, 
veicina normālu nervu sistēmas darbību un imūno funkciju.
• 24 mg (30% RHP*) C vitamīna veicina normālu kolagēna 
veidošanos normālai kaulu darbībai, atbalsta imunitāti 
fiziskās slodzes laikā un pēc tās. 

Sastāvs: piena proteīns (piena olbaltumvielu koncentrāts) (71%), ceļtekas sēklu 
apvalks (10%), beztauku kakao pulveris (10%), ingvera sakņu pulveris (3%), 
L-karnitīna tartrāts (2%), auzu beta-glikāni (1%), rūgtās melones ekstrakts (1%), 
zivju eļļa (1%), acerolas ekstrakts (0,5%), stevijas lapu steviola glikozīdi, 
cianokobalamīns, L-askorbīnskābe. 

175 g (7х25 g) 500541 lv 14,64 €
 cz 13,92 €

YOO GO! SHAKE IT!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
AR SALDINĀTĀJU KOKOS (3%)
Pulveris olbaltumvielu dzēriena pagatavošanai ar 
kokosriekstu un cepumu garšu, ar saldinātāju
Šis ar uzturvielām bagātais kokteilis, kura pamatā ir piena 
olbaltumvielu koncentrāts, tika izveidots īpaši tiem cilvēkiem, 
kuri rūpējās par savu figūru. Patīkama, ne pārāk salda garša, 
pateicoties kokosriekstiem un stevijai. Produkts satur:
• 17 g olbaltumvielu palīdz uzturēt un palielināt muskuļu masu, 
uzturēt normālus kaulu audus.
• 1,8 mcg (72% RHP*) vitamīna B₁₂ palīdz mazināt nogurumu, 
veicina normālu nervu sistēmas darbību un imūno funkciju.
• 21,5 mg (27% RHP*) C vitamīna veicina normālu kolagēna 
veidošanos normālai kaulu darbībai, atbalsta imunitāti 
fiziskās slodzes laikā un pēc tās. 

Sastāvs: piena olbaltumvielu koncentrāts (83%), ceļtekas sēklu apvalks 
(5%), kokosriekstu pārslas (3%), L-karnitīna tartrāts (2%), kokosriekstu 
aromāts, cepumu aromāts, auzu beta-glikāni (1%), rūgtās melones ekstrakts 
(momordika) (1%), zivju eļļa (1%), acerolas ekstrakts (0,5%), stevijas lapu steviola 
glikozīdi, cianokobalamīns, L-askorbīnskābe. 

175 g (7х25 g) 500564 lv 14,64 €
 cz 13,92 €

JAUNUMI!

* RHP — uzturvērtība.
** Vienā porcijā. 
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MUTES DOBUMA 
KOPŠANA

ATSVAIDZINOŠS MUTES SKALOŠANAS 
LĪDZEKLIS (KONCENTRĀTS)
Ikdienas mutes kopšana kļuva vēl efektīvāka! Siberian Pure 
Herbs Сollection piedāvā jaunu formulu svaigai elpai. Sibīrijas 
lapegles un piparmētras ekstraktiem, salvijai, lakricai, kā arī 
Japānas sūrenei un Baikāla ķiverenei piemīt profilaktiskās 
īpašības, tie palīdz uzturēt mutes dobuma higiēnu un patīkami 
atsvaidzina elpu.  

Aktīvās sastāvdaļas: hlorofilipts (eikalipta lapu ekstrakts), Sibīrijas lapegles 
ekstrakts, eikalipta eļļa, piparmētras, salvijas, lakricas, Japānas sūrenes, 
Baikāla ķiverenes, kumelītes ekstrakti, tējas koka eļļa. 

250 ml  401915 lv/cz 6,53 €
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SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE
Zobu pasta.  
Dabīga atjaunošana
Dabīgā zobu pasta “Sibīrijas 
mežrozīte” satur sarkanā 
māla dabiskos minerālus, 
ēteriskās eļļas un vērtīgu 
augu ekstraktus: mežrozītes, 
kadiķa, salvijas, smiltsērkšķa 
un kumelītes.  

Aktīvās sastāvdaļas: Sibīrijas 
mežrozītes ekstrakts, sarkanais 
māls, Sibīrijas kadiķa, salvijas, 
smiltsērkšķa un kumelītes ekstrakti. 

75 ml 403379  
lv/cz  6,29 €

SIBĪRIJAS PROPOLISS
Zobu pasta.  
Dabīga aizsardzība
Dabīga zobu pasta "Sibīrijas 
propoliss" satur dabisko 
propolisa emulsiju, ēteriskās 
eļļas un Sibīrijas augu 
ekstraktus.

Aktīvās sastāvdaļas: bišu 
propoliss, vīraka, salvijas, kumelītes, 
ģerānijas un smiltsērkšķu ekstraktu 
un eļļu komplekss..

75 ml 403380  
lv/cz  6,29 €

SIBĪRIJAS 
SMILTSĒRKŠĶIS
Zobu pasta. Ikdienas 
kopšana un jutīguma 
samazināšana
Zobu pasta "Sibīrijas 
smiltsērkšķis" — ir dabīgas 
aizsardzības līdzeklis pat 
jutīgākiem zobiem un 
smaganām. Satur vērtīgu 
smiltsērkšķu eļļu un sulu, kam 
piemīt antioksidantu īpašības.

Aktīvās sastāvdaļas: smiltsērkšķu 
eļļa, kliņģerītes macerāts, 
smiltsērkšķu ekstrakts (augļi), 
dabīgais mentols, raudenes ekstrakts.

75 ml 403024 
lv/cz  6,29 €

Nesatur fluoru, 
laurilsulfātu, 
polietilēna glikolu, 
parabēnus, 
rupjus abrazīvos 
komponentus, 
antiseptiķus, 
simtētiskos 
aromatizētājus un 
krāsvielas.
Produkti netiek 
testēti uz dzīvniekiem.
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ENDESSENCE – 
REVOLUCIONĀRS 
SPĒCINOŠS ENDĒMISKO 
SIBĪRIJAS AUGU AKTĪVO 
VIELU KOMPLEKSS.
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ATJAUNOJOŠS SEJAS KRĒMS
Endēmiskie Sibīrijas augi, spēcīgie dabiskie antioksidanti un retās 
dabīgās eļļas ir šī efektīvā barojošā krēma pamatā. Tā intensīvā 
atjaunojošā formula novērš visas noguruma un dehidratācijas 
pazīmes, veicina grumbiņu izlīdzināšanos, atjauno ādas mirdzumu 
un elastību. 

Aktīvās sastāvdaļas: smiltsērkšķu un daglīša sēklu eļļas, auzu un linsēklu ekstrakti, 
ENDESSENCE — endēmisko Sibīrijas augu esences (Rhododendron adamsii, Sibīrijas 
žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu rodiolas, Baikāla ķiverenes ekstrakti).

75 ml 409253/411586 lv/cz 8,47 €

ATJAUNOJOŠS ATTĪROŠS SEJAS GĒLS
Maiga augu gēla formula, kuras pamatā ir 10 dabīgie ekstrakti un 
eļļas, dziļi attīra, normalizē, tonizē un maigi attīra ādu, nesausinot 
to. Efektīvi noņem dekoratīvo kosmētiku un lieko sebumu, veicina 
ādas atjaunošanu un reģenerāciju. 

Aktīvās sastāvdaļas: smiltsērkšķu un daglīša sēklu eļļas, auzu un linsēklu ekstrakti, 
ENDESSENCE — endēmisko Sibīrijas augu esences (Rhododendron adamsii, Sibīrijas 
žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu rodiolas, Baikāla ķiverenes ekstrakti).

300 ml 409252/411585 lv/cz 7,26 €

ATJAUNINOŠS KRĒMS ĀDAI AP ACĪM
Padariet acu plakstiņu ādu elastīgāku ar spēcīgas anti-age 
formulas palīdzību, kas balstīta uz endēmiskajiem Sibīrijas augiem, 
vērtīgām minerālvielām un augu eļļām. Krēma samtainā tekstūra 
dziļi mitrina un palīdz izlīdzināt mimiskās grumbiņas, kā arī piešķir 
acīm jauneklīgu un starojošu izskatu.  

Aktīvās sastāvdaļas: smiltsērkšķu un daglīša sēklu eļļas, auzu un linsēklu ekstrakti, 
ENDESSENCE — endēmisko Sibīrijas augu esences (Rhododendron adamsii, Sibīrijas 
žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu rodiolas, Baikāla ķiverenes ekstrakti).

15 ml 409254/411587  lv/cz 6,05 €
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ENDESSENCE JAUNUMI!

Matējoša sejas maska 
Porcelāna un zaļā māla mērķtiecīgā palīdzība: efektīva 
poru attīrīšana un aizsardzība pret taukainu spīdumu. 
Atbrīvojieties no taukaina spīduma — piešķiriet ādai 
skaistuma un svaiguma mirdzumu visai dienai! Divu 
veidu māls — porcelāna un zaļais — efektīvi attīra poras, 
nodrošina matējošu efektu. Burvjulazdas, priedes un 
mārsila hidrolāti atsvaidzina un tonizē ādu, veicina 
tauku dziedzeru darbības regulāciju.

Aktīvās sastāvdaļas: porcelāna un zaļais māls, burvjulazdas, priedes, 
mārsila ziedu un lapu hidrolīti, tūjas, mārsila, baltegles un tējas koka 
eļļas, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, 
Sibīrijas žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu rodiolas, Baikāla 
ķiverenes ekstrakti). 

50 ml 411574  lv/cz 7,14 €
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Atjaunojoša sejas maska
Dabīgie komponenti veicina sejas ādas atjaunošanu, ievērojami 
uzlabojot tās stāvokli. Dabisks glābiņš nogurušai sejas ādai! 
Žeņšeņa un ginkgo biloba ekstrakti atbalsta skaistumu un jaunību, 
ciedra eļļa un šī sviests lieliski mīkstina, folskābes ekstrakts 
bioloģiski pieejamā formā palīdz palielināt ādas elastību.  

Aktīvās sastāvdaļas: ciedra un sējas idras eļļas, šī sviests, kofeīns, PP vitamīns, cinks, 
kalcijs, folskābe bioloģiski pieejamā formā, rožu ēteriskā eļļa, ginkgo biloba un žeņšeņa 
ekstrakti, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, Sibīrijas 
žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu rodiolas, Baikāla ķiverenes ekstrakti). 

50 ml 411573  lv/cz 7,14 €

Mitrinoša sejas maska
Ātra ādas mitruma līdzsvara atjaunošana. Dabiskas sastāvdaļas, 
viegla gēla tekstūra. Pareizas mitrināšanas recepte, ko sniedz 
pati daba: Keramīdu komplekss kombinācijā ar riekstu eļļām un 
ENDESSENCE. Jūs sajūtat absolūtu komfortu: jūsu āda ir mitrināta 
un aizsargāta no pārmērīgas izžūšanas, jūs nebaidāties no 
laikapstākļu maiņas un laika ietekmes!  

Aktīvās sastāvdaļas: makadāmijas eļļa, trehaloze, lazdu riekstu eļļa, ciedra eļļa, 
alvejas lapu sulas ekstrakts, keramīdi, dabīgais glikomannāna polisaharīds, augu 
ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, 
marālsaknes, četrlapu rodiolas, Baikāla ķiverenes ekstrakti). 

50 ml 411571  lv/cz 7,14 €

Dziļi attīroša sejas maska
Dziļa attīrīšana un detoksikācijas efekts jebkura tipa sejas ādai. 
Formula ar termoefektu noņem netīrumus un veicina poru 
sašaurināšanu. Jauna pieeja attīrīšanai: Formula ar termoefektu 
noņem netīrumus un veicina poru sašaurināšanu, porcelāna un 
jūras māls palīdz regulēt tauku dziedzeru darbību, augu ekstrakti 
kompleksā ENDESSENCE palīdz saglabāt ādas jaunību un skaistumu.  

Aktīvās sastāvdaļas: porcelāna māls, jūras māls, kampars, piparmētras un 
tūjas ēteriskās eļļas, plūškoka, sausserža, zirgkastaņa, vilkābeles ekstrakti, augu 
ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, 
marālsaknes, četrlapu rodiolas, Baikāla ķiverenes ekstrakti). 

50 ml 411572  lv/cz 7,14 €
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ENDESSENCE

SAUĻOŠANĀS SEJAS 
AIZSARGKRĒMS SPF 50 
Augsti efektīva aizsardzība pret 
fotonovecošanos un pigmentāciju, maiga 
sejas ādas kopšana. Krēms ar augu 
kompleksu ENDESSENCE ar pantenolu 
un kliņģerīšu ekstraktu palīdz tikt galā ar 
apkārtējās vides negatīvo iedarbību. Augsti 
efektīvi filtri nodrošina drošu aizsardzību 
pret UVA un UVB stariem.  

Aktīvās sastāvdaļas: pantenols, kliņģerīšu eļļa, 
E vitamīns, augsti efektīvu filtru kombinācija, augu 
ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron 
adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu 
rodiolas, Baikāla ķiverenes ekstrakti).

50 ml  412269 lv/cz 12,22 €

SAUĻOŠANĀS ĶERMEŅA 
AIZSARGPIENIŅŠ SPF 30 
Maigs pieniņš ar augu kompleksu 
ENDESSENCE nodrošina efektīvu aizsardzību 
pret UVA un UVB stariem un tam ir 
maiga kopjoša iedarbība. Droši aizsargā 
ādu no fotonovecošanas, apdegumiem 
un bojājumiem. Abesīnijas sinepju eļļa, 
E vitamīns un kliņģerīšu eļļa maigi kopj 
ķermeņa ādu, padarot to gludu un maigu.  

Aktīvās sastāvdaļas: Abesīnijas sinepju eļļa, kliņģerīšu eļļa, 
E vitamīns, pantenols, augsti efektīvu filtru kombinācija, 
augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron 
adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu 
rodiolas, Baikāla ķiverenes ekstrakti).

100 ml 412270 lv/cz 12,22 €

DRĪZUMĀ 
PĀRDO-

ŠANĀ
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ŠAMPŪNS MATU APJOMAM
Dabīgais augu šampūns plāniem matiem 
maigi attīra matus, palīdzot noņemt 
netīrumus un matu veidošanas produktu 
paliekas, veicina ilglaicīgu apjoma fiksāciju. 
Tagad jūsu mati izskatās biezāki un skaistāki!

250 ml 409257  lv/cz 7,26 €

KONDICIONIERIS MATU APJOMAM
Kompozīcijā iekļautie Sibīrijas augu ekstrakti 
veido maigu dabīgu formulu, kas piešķir 
stiprību jūsu matiem, dāvā tiem apjomu un 
dabisko spīdumu.

250 ml 409258  lv/cz 7,26 €

Aktīvās sastāvdaļas: vitamīns PP, Sibīrijas tūjas eļļa, piparmētras, citrona un laima ēteriskās eļļas, ENDESSENCE — 
endēmisko Sibīrijas augu esences (Rhododendron adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, marālsaknes, četrlapu rodiolas, 
Baikāla ķiverenes ekstrakti).

43
LV-cena ar PVN off-line veikalā Latvijā 
CZ-cena ar PVN on-line veikalā Čehijā



ENDESSENCE

DABĪGS ATJAUNOJOŠS ŠAMPŪNS 
Šampūns ar B6 un PP vitamīniem, diždadža un ingvera ekstraktiem 
palīdz normalizēt matu folikulu darbību. ENDESSENCE komplekss, 
D-pantenols un inulīns, mitrina matus, padara tos elastīgākus, 
piešķirot dabisku spīdumu un mirdzumu.  

Aktīvās sastāvdaļas: vitamīni B6 un PP, diždadža un ingvera ekstrakti, keratīna hidrolizāts, 
pantenols, inulīns, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, 
Sibīrijas žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, marālsaknes, Baikāla ķiverenes ekstrakti).

250 ml  406327 lv/cz 8,11 €

KONDICIONIERIS MATU AUGŠANAI 
Kondicionieris ar apigenīnu un pantenolu veicina matu stiprināšanu, 
padara tos gludākus un palīdz stimulēt to augšanu. Diždadža un 
ingvera ekstrakti veicina matu folikulu darbības normalizēšanu, 
komplekss ENDESSENCE un D-pantenols mitrina matus, padara tos 
elastīgus, piešķir spīdumu un mirdzumu.  

Aktīvās sastāvdaļas: apigenīns, pantenols, diždadžu un ingvera ekstrakti, salvijas un 
lavandas ēteriskās eļļas, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, 
Sibīrijas žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, marālsaknes, Baikāla ķiverenes ekstrakti).

250 ml  404783 lv/cz 9,20 €

MASKA MATU AUGŠANAI 
Maska ar keratīna hidrolizātu, kofeīnu un PP vitamīnu palīdz 
nostiprināt matus no saknēm un aktivizē to augšanu. Medus 
kondicionieris, komplekss ENDESSENCE un D-pantenols mitrina un 
izlīdzina matus, padara tos paklausīgākus, piešķir skaistumu, gludumu 
un spīdumu. 

Aktīvās sastāvdaļas: keratīna hidrolizāts, augu ekstraktu komplekss 
ENDESSENCE(Rhododendron adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, 
marālsaknes, Baikāla ķiverenes ekstrakti), D-pantenols, diždadža ekstrakts, ingvera 
ekstrakts, salvijas, anīsa un lavandas ēteriskās eļļas.

150 ml  404785 lv/cz 10,16 €

JAUNUMI!
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ATJAUNOJOŠS ŠAMPŪNS 
Augu šampūns maigi attīra un ar regulāru lietošanu uzlabo sausu un 
bojātu matu stāvokli. Lapegles polisaharīdi un pantenols veicina trauslu 
matu atjaunošanu, novērš sausumu un saglabā krāsas spilgtumu, 
padara matus elastīgus un gludus. Diždadža un kumelītes ekstrakti 
uzlabo galvas ādas stāvokli, palīdz mazināt kairinājumu un niezi, alvejas 
ekstrakts un augu komplekss ENDESSENCE mitrina matus, piesātina ar 
vitamīniem, atjauno vitalitāti, skaistumu un spīdumu.  

Aktīvās sastāvdaļas: lapegles polisaharīdi, pantenols, diždadža, kumelītes un alvejas 
ekstrakti, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, Sibīrijas 
žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, marālsaknes, Baikāla ķiverenes ekstrakti). 

250 ml  410276 lv/cz 8,11 €

ATJAUNOJOŠS KONDICIONIERIS 
Kondicionieris ar sējas idras un apelsīnu eļļām, šī sviestu mīkstina 
un nogludina sausus un krāsotus matus. Keratīna hidrolizāts palīdz 
atjaunot bojātus matus, zāļu komplekss ENDESSENCE, diždadža un 
alvejas sulas ekstrakti dziļi mitrina, piešķir spīdumu un mirdzumu.  

Aktīvās sastāvdaļas: sējas idras eļļa, šī sviests, apelsīna mizas eļļa, keratīna hidrolizāts, 
diždadža ekstrakts, alvejas lapu sulas ekstrakts, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE 
(Rhododendron adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, marālsaknes, Baikāla 
ķiverenes ekstrakti).

250 ml  404786 lv/cz 9,20 €

ATJAUNOJOŠA MASKA 
Grezna maska ar fosfolipīdiem un kompleksu ENDESSENCE nodrošina 
trīskāršu kopšanu sausiem un bojātiem matiem: baro, bagātīgi mitrina 
un padara matus paklausīgākus pēc katras lietošanas reizes. Keratīns 
nodrošina selektīvu bojātu matu atjaunošanu, granātābolu eļļa 
mīkstina un padara matus gludākus.  

Aktīvās sastāvdaļas: kokosriekstu eļļa, granātābolu sēklu eļļa, fosfolipīdi, sējaa idras 
eļļa un šī sviests, apelsīna mizas ēteriskā eļļa, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE 
(Rhododendron adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, marālsaknes, Baikāla 
ķiverenes ekstrakti), diždadža ekstrakts, kumelīšu ekstrakts, sojas pupiņu eļļa.

150 ml  405818 lv/cz 10,16 €

JAUNUMI!
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BAROJOŠS ROKU KRĒMS 
Krēms ar betaīnu, bosvēlijas sveķiem un augu 
kompleksu ENDESSENCE intensīvi baro un 
mitrina roku ādu, padara to maigu, gludu 
un samtainu. Samazina kairinājumu, palīdz 
saglabāt ādas tvirtumu un elastību.  

Aktīvās sastāvdaļas: bosvēlijas sveķi, glikomannāns, 
betaīns, pistācijas un olīvas eļļas, ENDESSENCE — 
endēmisko Sibīrijas augu esences (Rhododendron 
adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, 
marālsaknes, Baikāla ķiverenes ekstrakti).

75 ml 410273  lv/cz 6,05 €

 ATJAUNOJOŠS ROKU SKRUBIS 
Skrubis ar augu kompleksu ENDESSENCE 
maigi noņem sausas ādas šūnas, nesabojājot 
roku ādu un veicina atjaunošanos. Bosvēlijas 
sveķi palīdz mazināt kairinājumu, betaīns 
aizsargā ādu no pārmērīga sausuma. 

Aktīvās sastāvdaļas: bosvēlijas sveķi, betaīns, 
ENDESSENCE — endēmisko Sibīrijas augu esences 
(Rhododendron adamsii, Sibīrijas žeņšeņa saknes, četrlapu 
rodiolas, marālsaknes, Baikāla ķiverenes ekstrakti).

75 ml 410275 lv/cz 6,05 €

JAUNUMI!ENDESSENCE
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TONIZĒJOŠS LOSJONS GALVAS ĀDAI 
Losjons paredzēts galvas ādas kopšanai. Sastāvā esošām ēteriskajām 
eļļām ir nomierinoša iedarbība. Augu ekstrakti palīdz likvidēt 
pārmērīgu galvas ādas zvīņošanos. Losjona aktīvo komponentu 
kompleksam ir labvēlīga ietekme uz matu folikulām, padarot matus 
stiprākus un spēcīgākus. 

Aktīvās sastāvdaļas: asinszāles, kumelītes, dadža, plūškoka un griķu ekstrakti, alveja, kofeīms. 

250 ml 401805 lv/cz 8,23 €

BAGĀTĪGS MASĀŽAS BALZĀMS
Aromātisks balzams palīdz mazināt nepatīkamas sajūtas ķermenī, 
noņem nogurumu pēc fiziskām slodzēm un svara celšanas. Bagāts 
augu ekstraktu komplekss un baltegles eļļa nosaka produkta darbības 
plašu spektru: aromaterapijas, sildošs un tonizējošs.  

Aktīvās sastāvdaļas: baltegles eļļa, kampareļļa, eikalipta ēteriskā eļļa, priežu sveķi, 
asinszāles ekstrakts, timiāns, piepe, ozola miza, peonijas, māllēpe, nātre, apinis, bergēnija, 
dadzis, baltais āboliņš, zirdzene, retējs.

250 ml 401806 lv/cz 8,23 €

ATJAUNOJOŠS GĒLS
Efektīvs augu, ēterisko eļļu, Sibīrijas bišu propolisa, ziedputekšņu 
un bišu māšu pieniņa ekstrakta savienojums nomierina un atjauno 
ādu pēc pārmērīgas saules, vēja, sala iedarbības, kā arī pēc kukaiņu 
kodumiem un citiem ievainojumiem.  

Aktīvās sastāvdaļas: saulespuķu sēklas rīcineļļa, bišu vasks, olīveļļa, sezama eļļa, 
lavandas ēteriskā eļļa, baltegles sveķi, baltegles ēteriskā eļļa, eikalipta ēteriskā eļļa, 
bišu māšu pieniņa ekstrakts, ziedputekšņu ekstrakts, medus ekstrakts, rozmarīna lapu 
ekstrakts, sandalkoka ēteriskā eļļa, tokoferols.

30 ml 401802 lv/cz 6,29 €

UYAN NOMO 
Dabīgs atjaunojošs locītavu krēms
Satur bagātīgu kombināciju no ēteriskām eļļām, augu ekstraktiem 
un dabīgām atjaunojošām vielām. Organiskais sērs un hondroitīns 
paātrina vielmaiņas procesus ādā, savukārt augu ekstrakti un 
ēteriskās eļļas nomierina un sniedz komforta sajūtu. 

Aktīvās sastāvdaļas: tauksakne (symphytum officinale), purva vārnkāja (comarum 
palustre), kadiķis (juniperus communis), kajeputs (melaleuca leucadendron), eikalipts 
(eucalyptus globulus), rozmarīns (rosmarinus officinalis).

100 ml 402579 lv/cz 5,93 €
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VĪRIEŠIEM

VĪRIEŠU ŠAMPŪNS UN DUŠAS GĒLS 
Universālais līdzeklis 2in1 piešķir ķermenim un matiem svaigumu 
un enerģiju visai dienai, ir lieliski piemērots regulārai lietošanai. 
Nekairina jūtīgu ādu, nesausina, lieliski noskalojas, neatstāj 
savelkošu sajūtu. Kofeīns un L-arginīns tonizē ādu; žeņšeņa un 
mārsila ekstraktiem ir vispārēji stiprinoša iedarbība. 

Aktīvās sastāvdaļas: žeņšeņa un mārsila ekstrakti, piparmētru, salvijas un bergamotes 
ēteriskās eļļas, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, Sibīrijas 
žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, marālsaknes, Baikāla ķiverenes ekstrakti). 

250 ml  411579  lv/cz 9,20 €

NOMIERINOŠS BALZAMS PĒC SKŪŠANĀS 
Palīdzēs mazināt diskomfortu pēc skūšanās, nomierinās un 
mīkstinās ādu, aktivizēs atjaunošanās procesus. Balzams 
patīkami atsvaidzina ādu, ātri uzsūcas, neatstājot lipīguma un 
savilkuma sajūtu. 

Aktīvās sastāvdaļas: ciedru, lazdu un pistāciju riekstu eļļas, rozmarīna, salvijas, 
vetīvera ekstrakti, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, 
Sibīrijas žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, marālsaknes, Baikāla ķiverenes ekstrakti). 

100 ml  411580  lv/cz 9,20 €

NOMIERINOŠS SKŪŠANĀS GĒLS
Atsvaidzinošs gēls palīdz padarīt skūšanos ērtāku un 
patīkamāku. Ēteriskās eļļas novērš kairinājumu, augu ekstrakti 
palīdz atjaunot ādu, un komplekss ENDESSENCE palīdz saglabāt 
ādas jaunību un svaigumu. 

Aktīvās sastāvdaļas: ceļtekas, galegas ekstrakti, salvijas, kadiķu, vetīvera ēteriskās 
eļļas, augu ekstraktu komplekss ENDESSENCE (Rhododendron adamsii, Sibīrijas 
žeņšeņa saknes, četrlapu rodiolas, marālsaknes, Baikāla ķiverenes ekstrakti). 

100 ml  411581 lv/cz 9,20 €

DRĪZUMĀ 
PĀRDOŠANĀ
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TONIZĒJOŠA MASĀŽAS EĻĻA 
Atklājiet sev neparasto Sibīrijas ēterisko eļļu un piparmētras 
siltumu un enerģiju ar spēcīgu tonizējošu efektu! Masāža ar šo eļļu 
uzlabo asinsriti un palīdz noņemt nogurumu. 

Aktīvās sastāvdaļas: citronzāles un piparmētras ēteriskā eļļas, egles un mārsila 
ēteriskās eļļas, zaļās kafijas un lazdu riekstu eļļas. 

100 ml 401832  lv/cz 7,02 €

NOMIERINOŠA MASĀŽAS EĻĻA 
Izsmalcināts sandalkoka, kardamona, ģerāniju un eikalipta 
sajaukums labvēlīgi iedarbojas uz organismu, atjaunojot spēku un 
nostiprinot imunitāti. Izlīdzina un cildina ādu.

Aktīvās sastāvdaļas: lavandas ēteriskā eļļa, piparmētras un sandalkoka ēteriskās 
eļļas, amoliņa ekstrakts, sezama eļļa. 

100 ml 401834 lv/cz 7,02 €

SILDOŠA MASĀŽAS EĻĻA 
Masāža ar sildošu eļļu stimulē asins cirkulāciju un vispārīgi stiprina 
organismu. Palīdz noņemt muskuļu sasprindzinājumu. 

Aktīvās sastāvdaļas: sarkano piparu un vaniļas eļļas, ingvera, kanēļa, muskata 
salvijas, vetīvera, mandarīna ēteriskās eļļas. 

100 ml 401833  lv/cz 7,02 €

ĶERMEŅA KOPŠANA
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Krēms ar vieglu tekstūru un maigu aromātu 
sniedz roku ādai patīkamu komfortu, baro- 
un intensīvu mitrina ādu. PP vitamīns stimulē 
ādas atjaunošanos, palielina kolagēna sintēzi, 
atjauno ādas dabisko gludumu un elastību. 
Krēms būs neaizstājams sabiedrotais 
ceļojumā, darbā un mājās.

1. PIENA AUZAS & RĪSU EĻĻA 
ROKU KRĒMS 
Neticami maigs aromāts.  

Aktīvās sastāvdaļas: rīsu kliju eļļa, auzu ekstrakts, 
vitamīns PP.

75 ml 411168 lv/cz 4,11 €

3. MĀRSILS & SALVIJA 
ROKU KRĒMS
Svaigs, sūrs savvaļas timiāna un muskata 
salvijas aromāts. 

Aktīvās sastāvdaļas: mārsila hidrolāts, muskata salvijas 
ēteriskā eļļa, vitamīns PP.

75 ml 411169 lv/cz 4,11 €

2. AVENE & VERBENA
ROKU KRĒMS
Dzirkstošais ogu-citrusaugļu sulīgo aveņu un 
svaigas verbenas aromāts. 

Aktīvās sastāvdaļas: aveņu ekstrakts, verbenas 
hidrolāts, vitamīns PP.

75 ml 411170 lv/cz 4,11 €

 PĒDĒJO REIZI 
KATALOGĀ

LIMITED*

SIBĪRIJAS MEŽROZĪTE*
Extra Rich sejas eļļa
Savvaļas rozes bagātīgā eļļa ir ideāli 
piemērota intensīvai ādas kopšanai. 
Savvaļas rozes eļļa dziļi baro un tonizē 
ādu, palielina tās tvirtumu un elastību, 
stimulē ādas atjaunošanās procesus. 
Dabīgo augu eļļu pamats kombinācijā 
ar F vitamīnu nomierina un baro ādu.  

Aktīvās sastāvdaļas: mežrozīšu augļu eļļa, 
Bulgārijas rozes eļļa, savvaļas rozmarīna ekstrakts. 

15 ml  
404112 lv/cz 11,62 €
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MEŽA ZEMENE & ZAĻĀ TĒJA
CUKURA ĶERMEŅA SKRUBIS
Maigs skrubis ar cukuru un sasmalcinātām zemeņu sēkliņām 
piešķir ādai brīnišķīgu maigumu. Jutekliskais meža zemeņu 
aromāts, ko pastiprina zaļās tējas atsvaidzinošās nianses, padara 
ādas kopšanu par izsmalcinātu baudu! Meža zemeņu ekstrakts 
lieliski baro ādu un piešķir tai mirdzumu. Ikdienas ādas kopšana, 
izmantojot produktus, kuru pamatā ir savvaļas ogas — tā ir jūsu 
ādas ideāla atslēga! 

Aktīvās sastāvdaļas: cukurs, sasmalcinātas zemeņu sēklas, zaļās tējas, zemeņu un 
aveņu ekstrakti, šī sviests un pistācijas eļļa. 

100 ml 410016 lv/cz 7,26 €

MEŽA ZEMENE & ZAĻĀ TĒJA
MITRINOŠS KRĒMVEIDA DUŠAS GĒLS
Krēmveida gēls ar zīdainu tekstūru un juteklisku nogatavojušās 
meža zemenes aromātu, iegremdētās zaļās tējas atsvaidzinošās 
niansēs. Efektīvi noņem netīrumus, piešķir ādai mirdzumu un 
padara to elastīgāku! 

Aktīvās sastāvdaļas: pistāciju eļļa, šī sviests, meža zemeņu, zaļās tējas un aveņu 
ekstrakti.  

250 ml 410022 lv/cz 7,26 €

MEŽA ZEMENE & ZAĻĀ TĒJA
AUGU ĶERMEŅA MITRINĀTĀJS
Padariet ādas kopšanu par īstu baudu! Ķermeņa mitrinātājs ar 
maigu tekstūru mīkstina un baro ādu, piešķir jutekliskās zemenes 
un atsvaidzinošas zaļās tējas aromātu. Produkta pamatā — ir 
greznie šī sviests un pistāciju eļļa, tonizējošs zaļās tējas lapu 
ekstrakts, kā arī meža zemeņu un aveņu ekstrakti ar lieliskām 
mitrinošām un barojošām īpašībām. 

Aktīvās sastāvdaļas: meža zemeņu, zaļās tējas un aveņu ekstrakti. 

250 ml 410019 lv/cz 7,87 €
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CIEDRS & ĀBOLS
CUKURA ĶERMEŅA SKRUBIS
Maigs skrubis ar cukuru un drupinātiem ciedru riekstiem attīra 
ādu, piešķir tai maigumu un svaiguma sajūtu! Lieliskam šī 
sviestam un pistācijām ir mitrinošas īpašības, vērtīga ciedra 
eļļa lieliski baro un piesātina ādu ar vitamīniem. Baltegles eļļa 
skrubja sastāvā — ir atradums tiem, kas vēlas redzēt savu ādu 
elastīgu un mirdzošu, jo līdzekļi ar baltegles eļļu stimulē kolagēna 
veidošanos un palielina elastību. 

Aktīvās sastāvdaļas: cukurs, ciedru riekstu čaulas, ciedra ēteriskā eļļa, baltegles 
ēteriskā eļļa, pistāciju eļļa un šī sviests.

100 ml 410015 lv/cz 7,26 €

CIEDRS & ĀBOLS
AUGU ĶERMEŅA MITRINĀTĀJS
Mitrinātājs ar maigu tekstūru lieliski iesūcas ādā, mīkstina un 
mitrina ādu, piešķir tai gludumu. Ābolu sula atsvaidzina ādu, 
tonizē un uzlabo elastību, vērtīga ciedru eļļa lieliski baro to. Pēc 
uzklāšanas uz ķermeņa saglabājās aromātiskā cēlā ciedra un 
sulīga ābola šleife!  

Aktīvās sastāvdaļas: ciedra un sojas eļļas, ābolu sula un baltegles ēteriskā eļļa. 

250 ml 410018 lv/cz 7,87 €

CIEDRS & ĀBOLS
MITRINOŠS KRĒMVEIDA DUŠAS GĒLS
Krēmveida gēls ar sulīgā ābolu un cēlā ciedra aromātu sniegs 
labu garastāvokli agrā rītā! Maiga formula ar augu sastāvdaļām 
nodrošina efektīvu ādas atjaunošanos un lieliski atsvaidzina ādu, 
atgriežot tās skaistumu un veselīgu izskatu. 

Aktīvās sastāvdaļas: šī sviests, pistāciju un ciedra eļļas, ābolu sula un baltegles 
ēteriskā eļļa.

250 ml 410021 lv/cz 7,26 €
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VITAMAMA

VITAMAMA 
Zelta zivtiņa
Īpašs omega-3 skābju komplekss bērniem no 
3 gadu vecuma.
 • DHA palīdz uzturēt normālu redzi un 

normālu smadzeņu darbību. Pozitīvs efekts 
tiek sasniegts, ja dienā lieto 250 mg DHA. 

 • DHA un EPA veicina normālu sirds darbību. 
Pozitīvs efekts tiek sasniegts, lietojot 
250 mg EPA un DHA dienā.

 • Alfa-linolēnskābe palīdz uzturēt normālu 
holesterīna līmeni asinīs. Pozitīvs efekts 
tiek sasniegts, ja dienā tiek uzņemti 2 g 
alfa-linolskābes.  

Oriģinālā ērta kapsula: kapsulas forma 
želatīna zivtiņas veidā paceļ garastāvokli un 
aizsargā kapsulas saturu no oksidācijas. 

Sastāvs: linsēklu eļļa, želatīns, taukskābju etilesteris, kas 
sastāv no zivju eļļas, vitamīniem E, A, D. 

128 kapsulas / 100 g  
500681  lv 15,13 €
 cz 14,38 €
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VITAMAMA BABY
Bērnu vannas koncentrāts ar kumelīšu ūdeni
Ieprieciniet mazuli ar aromātisku peldi siltā vannā! Augu 
koncentrāts neveido putas un saudzīgi kopj bērna ādu. 
Kliņģerīte, trejdaivu sunītis un strutene atsvaidzina ādu un 
palīdz mazināt kairinājumu. Lavandas un kumelītes ēteriskās 
eļļas nomierina ādu un noskaņo mazuli labam miegam. 

Aktīvās sastāvdaļas: kliņģerīte, trejdaivu sunītis un strutene, lavandas un 
kumelīšu ēteriskās eļļas.  

200 ml  404241 lv/cz 7,38 €

VITAMAMA BABY
Bērnu attīrošas putas ar Sibīrijas priežu un 
kumelīšu ūdeni
Maigas putas, ar kumelīšu un priežu ūdeni pamatā, saudzīgi un 
efektīvi attīra jūsu mazuļa maigo ādu, saglabājot to mīkstu un 
mitrinātu. Kumelīšu un lavandas eļļas palīdz uzturēt mazuļa 
maigo ādu dabiskā stāvoklī.

Aktīvās sastāvdaļas: kumelīšu un priežu destilāti, lavandas un kumelīšu 
ēteriskās eļļas. 

250 ml  404242 lv/cz 7,99 €

VITAMAMA BABY
Bērnu krēms ar kumelīšu ūdeni 
Maigs krēms mazuļa ādas kopšanai no pirmajām dzīves dienām. 
Pantenols veicina optimālu ādas mitrināšanu, nostiprinot tās 
barjeras funkcijas. Ārstniecības kumelītes un lavandas ēteriskās 
eļļas palīdz mazināt kairinājumu un novērš ādas lobīšanos. 

Aktīvās sastāvdaļas: pantenols, kumelīšu destilāts, lavandas un kumelīšu 
ēteriskās eļļas. 

200 ml  404240 lv/cz 7,38 €
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EXPERALTA PLATINUM

PASŪTI:

ĒRTI:
• paņemt līdzi
• iepazīt produktu
• ceļojumos un braucienos

IECIENĪTO 
PRODUKTU 

MINI  
VERSIJA

VIEGLS ATJAUNOJOŠS 
DIENAS KRĒMS
7 ml  
410285 lv/cz 3,87 €

ULTRA RICH 
ATJAUNOJOŠS DIENAS 
KRĒMS
7 ml  
410286 lv/cz 3,87 €

INTENSĪVI ATJAUNOJOŠS 
NAKTS KRĒMS
7 ml  
410287 lv/cz 3,87 €

INTELEKTUĀLAIS SERUMS
7 ml  
410288  lv/cz 3,87 €

INTELEKTUĀLAIS KRĒMS
7 ml  
410289 lv/cz 3,87 €

MAIGS ATTĪRĪŠANAS 
LĪDZEKLIS
7 ml  
410458 lv/cz 3,87 €
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7 ml  
410485 lv/cz 3,87 €

7 ml  
410286 lv/cz 3,87 €

7 ml  
410287 lv/cz 3,87 €

ATJAUNOJOŠS ACU KRĒMS
Augsti efektīvs krēms ādai ap acīm, minimizē mimikas grumbu un 
tumšo loku zem acīm veidošanos. Dabīgie oligosaharīdi veicina ilgstošu 
mitrināšanu. Āda kļūst elastīga, elastīga un stingra. Ultra-viegls 
atjaunojošs krēms ādai ap acīm, kura pamatā ir bišu vasks, jojoba, 
olīvu un kamēlijas eļļas, ir bagātināts ar spēcīgiem ganodermas, 
melnās vistenes un bišu māšu pieniņa ekstraktiem, ilglaicīgai un 
neredzamai aizsardzībai.  

15 ml 404326 lv/cz 10,16 €

INTENSĪVI ATJAUNOJOŠS NAKTS KRĒMS
Uzlabotā bioliftinga formula ar apjoma efektu palīdz izlīdzināt 
grumbas. Rezultāts: āda izskatās gludāka un tvirtāka, sejas kontūras — 
skaidrākas. Satur vērtīgas augu eļļas, olīveļļu, sezama eļļu un basijas 
sviestu, pretnovecošanās biopeptīdu kompleksu, peonijas, amaranta un 
trejkrāsu vijolītes ekstraktus, kas veicina ātru ādas atjaunošanos. 

50 ml  
408374 lv/cz 22,14 €

ULTRA RICH ATJAUNOJOŠS DIENAS KRĒMS
Uzlabotā pretnovecošanās formula palīdz palielināt ādas elastību 
un palīdz aizsargāt to no dehidratācijas, palīdzot atjaunot mitruma 
rezerves. Dabiskās krēma sastāvdaļas, rožainā rodiola, kliņģerīte 
un žeņšeņs, bagātīgi baro un mitrina ādu, palīdzot to aizsargāt no 
vecuma izmaiņām, padarot ādu gludu un mirdzošu. Satur dabīgu 
biopeptīdu kompleksu, nepārziepojamās olīveļļas vielas, Sibīrijas 
rodiolas, kliņģerītes un žeņšeņa ekstraktus, kas veicina dziļu un 
ilgstošu ādas mitrināšanu. 

50 ml  
408373 lv/cz 22,14 €

VIEGLS ATJAUNOJOŠS DIENAS KRĒMS
Vērtīgs biopeptīdu komplekss, Gotu Kolas ekstrakts un Sibīrijas 
smiltsērkšķu eļļa dziļi mitrina, baro un palīdz atjaunot novecojošo ādu. 
Pēc dažām nedēļām jūsu seja izskatās jaunāka: grumbas izlīdzinās, 
kontūras kļūst skaidrākas, un tonis — vairāk izlīdzināts. Sejas krēms 
ar vieglu tekstūru, kura pamatā Sibīrijas smiltsērkšķu un Altaja rapšu 
sēklu eļļas, bagātināts ar rozmarīna, Gotu Kola, plakanpiepes un šitaki 
sēņu ekstraktiem. Saglabā jūsu dabisko skaistumu katru dienu.  

50 ml  
408372 lv/cz 22,14 €
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411998 
tonis 2 /  

vidējs

407583 
tonis 1 /  

gaišs

MITRINOŠS TONĒJOŠS KRĒMS SPF 15
Lielisks kopjošs krēms ar kūstošu tekstūru 
mitrina ādu un izveido neredzamu 
pārklājumu, kas delikāti izlīdzina sejas toni. 
Speciāla formula 3 in 1:
1. Padara maigākas smalkas līnijas un grumbas.
2. Atjauno jauneklīgo ādas mirdzumu.
3. Aizsargā no UV-starojuma kaitīgās 
iedarbības pateicoties SPF filtram.
Regulāra krēma lietošana veicina sejas ādas 
atjaunošanu, nostiprināšanu un izlīdzināšanu.

30 ml lv/cz 22,14 €

SEJAS MASKA  
"ICE TOUCH LIFTINGA MASKA"
Grezna pārvērtība! Atvēsinoša maska, 
kas bagātināta ar uzmundrinošiem augu 
ekstraktiem un sinepju eļļu, pamodina sejas 
ādu, dzēš noguruma pazīmes, samazina tūsku 
un nodrošina liftinga efektu. Neaizvietojama 
karstā laikā un saspringtā režīmā. Intensīvā 
kopšana jūsu skaistuma rituālā. 

50 ml  410091  lv/cz  10,53 €
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ATJAUNOJOŠS MICELĀRAIS ŪDENS SEJAI
Pateicoties inovatīvai micelārai formulai, šis līdzeklis dekoratīvās 
kosmētikas noņemšanai nodrošina papildu maigu, bet efektīvu 
attīrīšanu un ir piemērots arī visjutīgākajai ādai. Produkts ir bagāts 
ar augu ekstraktiem un tam ir antioksidantu un anti-novecošanās 
īpašības, tas baro, atjauno un aizsargā ādu.  

200 ml 408369 lv/cz 13,07 €

ATTĪROŠA EĻĻA SEJAS MAZGĀŠANAI
Vērtīga eļļa regulārai sejas ādas attīrīšanai un dekoratīvās kosmētikas 
noņemšanai veidota uz augu eļļu un ūdens bāzes. Veidojot patīkamu 
emulsiju, tā lieliski attīra ādu, neatstājot taukainības sajūtu. Ideāli 
piemērota sausai un normālai ādai.

200 ml 408368 lv/cz 13,55 €

DZIĻI ATTĪROŠS PĪLINGA LOSJONS
Maigs pīlings, kas izveidots uz dabīgo skābju bāzes, palīdz noņemt 
netīrumus un atmirušās šūnas, kas liek ādai izskatīties svaigākai un 
starojošai. Ideāla ikdienas kopšana taukainai ādai un ādai ar pinnēm. 

200 ml 408370 lv/cz 12,58 €

PORAS ATTĪROŠS SEJAS EKSFOLIANTS
Bagātīgs līdzeklis nodrošina maigu daudzpakāpju sejas ādas attīrīšanu 
visiem ādas tipiem, ieskaitot jutīgu ādu ar noslieci uz kairinājumu. 
maigi noņem lieko ādas sebumu un atmirušās ādas šūnas, atver poras. 
Rezultāts: āda elpo, paliek daudz gludāka. 

100 ml 408371 lv/cz 12,58 €
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Mērķtiecīgas iedarbības produkti, kas izveidoti, pamatojoties uz 
vērtīgiem Sibīrijas augiem un inovatīviem zinātniskiem komponentiem, 
atjauno ādas jaunību, mirdzumu un elastību.

INTELEKTUĀLĀ KOPŠANA
(SKAISTUMKOPŠANAS SERUMI)

EXPERALTA PLATINUM

40+

50+

30+ MITRINOŠS SERUMS-KONCENTRĀTS
Inovatīvs X50 Hyalufiller komplekss ar hialuronskābi, mitrumu 
saglabājošs aļģu ekstrakts, bišu māšu pieniņš un Sibīrijas arnikas 
ekstrakts mitrina, baro un atjauno pat nobriedušu ādu. Dažu nedēļu 
laikā jūsu āda izskatīsies ievērojami vairāk starojoša un jaunāka, 
samazināsies redzamu grumbu skaits, sejas kontūras kļūs skaidrākas, 
un tonis vairāk izlīdzināsies. 

10 ml 404322 lv/cz 11,62 €

MODELĒJOŠS SERUMS-KONCENTRĀTS
Luksusa izlīdzinošs serums, bagātināts ar Sibīrijas citronliānas 
ekstraktu un bišu māšu pieniņu, palīdz atjaunot ādu, uzlabo sejas 
kontūras, piešķir elastību un uzlabo vispārējo nobriedušās ādas 
stāvokli. Augu komponenti, tādi kā Sibīrijas galēga, Altaja plakanpiepe 
un aļģes, veicina ādas mitrināšanu un grumbu izlīdzināšanu, piešķir 
sejai svaigumu. 

10 ml 404325 lv/cz 11,62 €

PRETGRUMBU SERUMS-KONCENTRĀTS
Serums intensīvi mitrina ādu, padara to vairāk starojošu un 
jauneklīgāku. Bagātināts ar dabīgiem oligopeptīdiem X50 Myocept, 
sejas muskuļus tonizējošo kompleksu un žeņšeņa ekstraktu ādas 
atjaunošanai, tas ievērojami samazina grumbu rašanos. 

10 ml 404324 lv/cz 11,62 €
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ATJAUNOJOŠS MĪKSTINOŠS TONIKS
Atjaunojošam mīkstinošam tonikam ir mērķtiecīga iedarbība: mitrina, 
mīkstina un atjauno ādu pēc attīrīšanas. Tagad jūsu āda ir pilnīgi 
gatava krēma, seruma un citu produktu uzklāšanai. Lai iegūtu labāku 
un ātrāku rezultātu!

200 ml 408253 lv 11,50 €
 cz 10,50 €

MAIGS ATTĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Pārvērtiet ikdienas attīrīšanas rituālu bezgalīgā priekā! Ultra mīksts 
attīrošs krēms ir piemērots arī jutīgai ādai, kurai nav piemēroti 
attīrīšanas līdzekļi ar ziepēm. Pateicoties augu formulai, kuras pamatā 
ir Sibīrijas ciedru eļļa un linsēklu ekstrakts, kas mīkstina ādu, kā arī 
Altaja lakas plakanpiepes ekstrakts, kas ir bagātīgs antioksidantu avots, 
efektīvi noņem netīrumus un dekoratīvo kosmētiku, nesausinot ādu. 

100 ml  
409977  lv/cz 13,07 €

INTELEKTUĀLAIS SERUMS
Jaunās paaudzes intelektuālā seruma formula ir bagātināta ar Hyaluronic 
Filling Spheres (hialurona pildvielu sfērām), kas veicina dziļu un ilgstošu 
ietekmi uz grumbām. Lakas plakanpiepes un ķiršu ziedlapiņu ekstrakti, 
kā arī Sibīrijas dzērveņu sēklu eļļa nodrošina spēcīgu pretnovecošanās un 
antioksidantu aizsardzību starojošajai un jaunai ādai.

50 ml  
409280 lv/cz 27,47 €

INTELEKTUĀLAIS KRĒMS
Palutiniet savu ādu ar greznu intelektuālo krēmu! Pateicoties tā 
vieglai un samtainai tekstūrai, tas ātri uzsūcas un ir ideāli piemērots 
kā pamats dekoratīvai kosmētikai. Gudrā formula darbojas dermas 
līmenī: DiamondSIRT® palīdz atjaunot ādu no iekšienes, un  
SWT-7™ (svertijas ekstrakts) palīdz izlīdzināt vertikālas un 
horizontālas grumbiņas — pozitīvs efekts ir redzams pēc 7 dienām. 
Altaja lakas plakanpiepes ekstrakts ir spēcīgs antioksidants, kas 
aizsargā ādu no priekšlaicīgas novecošanās.

50 ml  
409843 lv/cz 27,47 €

7 ml  
410288 lv/cz 3,87 €

7 ml  
410458 lv/cz 3,87 €

7 ml  
410289 lv/cz 3,87 €

LV-cena ar PVN off-line veikalā Latvijā 
CZ-cena ar PVN on-line veikalā Čehijā



L’INSPIRATION DE SIBÉRIE

PARFIMĒTS DUŠAS GĒLS 
"ALTAJS"

230 ml 409848 lv/cz 10,16 €

PARFIMĒTS ĶERMEŅA PIENIŅŠ 
"ALTAJS"  

230 ml 409849 lv/cz 12,10 €

ALTAJS
Altaja vasara: vēja elpa, kalnu ezeru 
svaigums, maigās augu ziedlapiņas 
un augstkalnu vieglais reibonis.
Augšējās notis: citronu monarda 
(bergamote), kokosriekstu ūdens, 
tiare (Tahitian gardenia)
Sirds notis: apelsīnu zieds (fleur 
d'oranger), ilang-ilang, jasmīns
Bāzes notis: tuberoze, burbona 
vaniļa, baltais muskuss

Grezns dušas gēls veido smaržīgas putas, 
maigi attīra un mīkstina ādu, atjaunojot 
dabisko pH līdzsvaru.

Parfimēts pieniņš ar samtainu tekstūru dziļi 
mitrina ādu, piešķir tai maigumu, elastību un 
smalku, maigu aromātu.
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TAIGA
Senatnīgā taiga: Sibīrijas priedes 
svaigums ielaužas svelmainā meža 
buķetē, atklājot dabas spēka 
noslēpumu!
Augšējās notis: Sibīrijas ciedra 
skujas, kardamons, ziemeļu ciprese
Sirds notis: Sibīrijas priede, 
svaigums
Bāzes notis: sandalkoks, Sibīrijas 
ciedrs, pačūlija, ambra, egles 
balzams, skuju meža sūnas

PARFIMĒTS DUŠAS GĒLS 
"TAIGA"

230 ml 409846  lv/cz 10,16 €

PARFIMĒTS DUŠAS GĒLS 
"OĻHONS"

230 ml 409850  lv/cz 10,16 €

PARFIMĒTS ĶERMEŅA PIENIŅŠ 
"TAIGA"

230 ml 409847 lv/cz 12,10 €

PARFIMĒTS ĶERMEŅA PIENIŅŠ 
"OĻHONS"

230 ml 409851   lv/cz 12,10 €

OĻHONS
Svaiga brīvības elpa: viegla vēsma 
klints augstumos, saules sasildītie 
akmeņi, taigas zaļums, mīkstas 
koksnes notis...
Augšējās notis: citrusaugļu notis, 
citrona monarda (bergamote), 
citrusaugļu svaigums
Sirds notis: vīģu lapas, kalnu 
lavanda, pikants ingvers
Bāzes notis: vetīvers, baltais 
muskuss, sandalkoks
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JŪSU KONSULTANTS:   

  

 www.siberianwellness.com

TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

* ĪSTĀ DABA  |  ĪSTĀ ZINĀTNE  |  CILVĒKIEM


