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2021 онд Siberian Wellness Компанийн буяны 
сан анхны том ойгоо тэмдэглэж байна. Манай 
«ногоон» үйл ажиллагааны эхэнд ердөө нэг 
л төсөл хэрэгжиж байсан бол харин өнөөдөр 
хэдэн зуугаад төсөлтэй болсон! Бид олон 
улсын түвшинд гарсан бөгөөд энэ бүхэн та 
бүхний өгдөг байнгын хандив ба дэмжлэгийн 
ачаар бүтсэн билээ!

МЭДЛЭГ БОЛ ГОЛ НӨӨЦ
Өнөө үед хүн болгон эко соёлын салбарт 
мэргэжилтэн болох боломжтой, учир нь 
бид өөрсдийн EcoStep боловсролын онлайн 
платформыг эхлүүлсэн. Хүссэн хүн бүхэн огт 
үнэ төлбөргүйгээр түүнд нэгдэж болно.

«ЧАМАЙГ 
ХҮРЭЭЛЭН БУЙ 
ЕРТӨНЦ» САН 
10 НАСТАЙ! 200  

«ногоон» төсөл

86 000 000 ₮ 
сайн үйлст хандивласан

10 жилийн 
эко үйл ажиллагаа

САЙН ҮЙЛСИЙН 
НОГООН 

ДАВАЛГААНД 
БИДЭНТЭЙ ХАМТ 

БАЙГААРАЙ!

БИДНИЙ ГОЛ ТӨСЛҮҮД:

«БАЙГАЛЬ НУУРЫН 
ХАМГААЛАЛТ» 

Siberian Wellness-ийн анхны том экотөсөл 
бөгөөд Байгаль нуурын ус, эргийг хамгаа-

лах зорилготой.

«ХАМТДАА ЦАСНЫ 
ИРВЭСИЙГ ХАМГААЛЬЯ» 

Цасны ирвэсийг судлах, хамгаалах зорил-
готой олон улсын байгаль хамгаалах төсөл.

«ЗЭРЛЭГ ШУВУУД» 
Ховор шувуудын тоо толгойг 

нөхөн сэргээх санаачлага.

«ДЭЛХИЙН УУШГИЙГ 
ДЭМЖИЦГЭЭЕ» 

Гал түймэр, ой моддын устгалд нэрвэгдсэн 
ОХУ болон дэлхийн ойг сэргээхэд чиглэсэн 

цогц арга хэмжээ.

«СИБИРИЙН ДЭМЖЛЭГ» 
Цар тахлын үед хамгийн эмзэг бүлгийн 

хүмүүсийг хамгаалахад чиглэсэн Компа-
нийн анхны буяны төсөл.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 
НҮБ-аас боловсруулсан тогтвортой 

хөгжлийн зорилтуудын дагуу Компанийг 
өөрчлөн хувиргах «Wellness ирээдүй» 

төсөл.

БИД ХАМТДАА 
ГАЙХАЛТАЙ 

АМЖИЛТАНД 
ХҮРНЭ!
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БИЕ ДААН 
ХӨДЛӨӨРЭЙ

БИТГИЙ ХАЙХРАМЖ-
ГҮЙ ХАНДААРАЙ

Эко ухамсарыг 
дээшлүүлэх ажлын 
хүрээнд акцид сайн 
дураар оролцож, бидний 
өргөдөлд гарын үсэг 
зурахыг урьж байна.

Бид акцийн хуулбарлах механикийг боловс- 
руулсан бөгөөд зөвхөн оролцох төдийгүй 
газар дээрээ ой мод тарих ажлыг зохион 
байгуулахад уриалж байна. Ой мод тарих 
газрыг хэрхэн олж, захиргааны байгуулла-
гуудтай зөвшилцөх, багаа цуглуулж, арга 
хэмжээ авах тухай ярьж өгдөг.

ТӨСӨЛ «100 ГА»
Siberian Wellness үйл ажиллагаа явуулдаг 60 гаруй улс оронд 
манай дэлхийн уушгийг нөхөн сэргээх, хамгаалах асуудалд 
анхаарлаа хандуулж байна. Siberian Wellness-ийн 25 жилийн 
ойд зориулсан төсөл. Түүний хүрээнд  

1846 сайн дурынхан  

12 улс оронд 50 га  ой мод тарьсан. 

БУСДЫГ 
УРИАРАЙ

ТӨСӨЛД 
НЭГДЭЭРЭЙ

Маргааш байгаль ямар байх нь 
одоо хүн бүрээс шалтгаална. 
Хөршийнхөө гараас хөтлөөд 
мод тарихаар яваарай.

2022 оны 1-р сараас бид хавар ой мод 
тарих ажилд оролцох хүсэлтийг авч 
эхэлсэн бөгөөд үүнд хүн бүр оролцох 
боломжтой. QR-кодыг уншуулаад 
нэгдээрэй!
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500650 
BEAUTYSENSE
АРЬСНЫ ЗАЛУУ НАСЫГ 
ХАДГАЛЖ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭХ 
ЗОРИУЛАЛТТАЙ ДОТУУР 
УУХ ГОО САЙХНЫ ANTI-AGE 
ТОГТОЛЦОО
20 уут  
3 капсултай 206 700 ₮

ТӨГС NUTRITION 
ХӨТӨЛБӨР ЮУНААС 
БҮРДДЭГ ВЭ?
АРЬСАНД ХАМГИЙН ОЙР БҮТЭЦ-
ТЭЙ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНУУ-
ДЫН НИЙЛМЭЛ ИЖ БҮРДЭЛ
 • Гиалуроны хүчил ExceptionHYAL® 

Star (ROELMI HPC, Итали) арьсны 
эсүүдэд дээд зэргээр шингэх тусгай-
лан сонгосон молекулын жинтэй.

 • N-ацетилглюкозамин GreenNAG™ 
(Amicogen Inc., Солонгос) өөрийн 
гиалуроны хүчлийн нийлэгшүү- 
лэлтийг идэвхижүүлж, арьсны 
гидратацийн үр дүнг удаан хуга-
цаанд хангана.

ANTI-AGE НУТРИЕНТУУД
 • Дээд зэргээр цэвэршүүлсэн 

транcресвератрол resVida™ (DSM 
Nutritional, Швейцари) – байга-
лийн гаралтай онцгойд исэлдэл-
тийн эсрэг бодис бөгөөд сиртуин 
хэмээх «залуу насны даавар»-ын 
солилцоонд нөлөөлдөг.

 • Генистеин geniVida™ (DSM 
Nutritional, Швейцари) – эмэг-
тэйчүүдийн бэлгийн даавартай 
ижил төстэй ургамлын гаралтай 

ҮР ДҮН
Арьсны уян хатан чанар 
нэмэгдэнэ, нүүрний 
арьсны өнгө тэгширч, 
гэрэлтэнэ, илэрхий anti-
age үйлчилгээтэй.

бодис ба арьс, үсийг залуужуу-
лах үйлчилгээг нь давтдаг.

 • Чидун модны навчны ханд 
Mediteanox® (Euromed, Испани), 
байгалийн гаралтай хамгийн хү-
чирхэг исэлдэлтийн эсрэг бодисуу-
дыг нэг болох гидрокситирозолын 
стандартчилсан агууламжтай. 
Тэрээр хэт ягаан туяа болон хүрээ- 
лэн буй орчны бусад хорт хүчин 
зүйлсээс арьсыг хамгаална.

ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ СУПЕР 
БОДИСУУДЫГ АГУУЛСАН 
ТОСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ
 • Цагаан будааны хивэгийн тосны 

концентрат TheraPrime™ (BGG 
Europe SA, Швейцари) 35% 
токотриенолууд агуулна – энэ бол 
Е аминдэмийн хамгийн идэвхитэй 
байгалийн гаралтай фракц юм.

 • Ликопин redivivo™ (DSM, 
Швейцари) коллагенийг 
гэмтээдэг ферментүүдийн 
идэвхийг саатуулна, хэт ягаан 
туяаны байгалийн гаралтай 
хамгийн хүчирхэг шүүгч.

 • Сибирийн чацарганы тос арьсны 
уян хатан чанарыг голлон дэмжих 
омега-7 онцгойд тосны хүчлүүдийн 
баялаг эх үүсвэр болдог.

ШИНЭЧЛЭГДСЭН 
ХАНДЛАГА

БЭЛЭН ШИЙДЛҮҮД

100% БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ

Шинэчлэгдсэн технологиуд: 
geniVida™, Mediteanox®, 
resVida™, redivivo™, 
ExceptionHYAL® Star, 
TheraPrimE™, GreenNAG™.
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Шинэчлэгдсэн 
технологиуд: Lactium™, 
Finzelberg™, GlyciMag™..

500537 
STRESS RE.LIVE
МЭДРЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ 
ХАМГААЛЖ, СТРЕССЭЭС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, 
НОЙРЫГ ХЭВИЙН БОЛГОЖ, 
СЭТГЭЛ САНААГ ДЭМЖИХ 
ШИНЭЧЛЭСЭН ОРГАНИК ИЖ 
БҮРДЭЛ 
20 уут 3 капсул ба  
2 шахмалтай 185 100 ₮

ТӨГС NUTRITION 
ХӨТӨЛБӨР ЮУНААС 
БҮРДДЭГ ВЭ?

СТРЕССИЙН ЭСРЭГ ИЖ БҮРДЭЛ 
 • Магнийн бисглицинат 

GlyciMag™ стрессийн түвшинг 
хурдан бөгөөд үр дүнтэй буу-
руулж, сэтгэл гутралын илрэ-
лийг багасгана.

 • Глицин сэтгэл санааны ачаала-
лыг бууруулж оюуны ажиллах 
чадварыг нэмэгдүүлнэ.

ДОТООД УЯН ЗОХИЦОЛ БА 
СЭТГЭЛ САНААНЫ ӨӨДРӨГ 
БАЙДАЛ
 • Шинэчлэгдсэн лактопротеин 

Lactium™ (Ingredia, Франц), 
альфа-казозепины стандарт-
чилсан агууламжтай, зөөлөн 
тайвшруулах үйлчилгээтэй ба 
стрессийн шинж тэмдгүүдийг 
арилгана.

 • L-теанин сэтгэл санааг өөдрөг 
болгож, стресст тогтвортой 
болгоно.

ҮР ДҮН
Олон үетэй үйлчилгээ: 
стрессийг удирдана, сэт-
гэл санааг хянан зохи-
цуулна, нойрыг хэвийн 
болгоно.

ТЭНЦВЭР
Сэтгэл санааг тогтвортой болгох 
ургамлуудын ханд (Finzelberg™, 
Герман): 
 • Бамбай - бамбайн хүчил 

цочроог бууруулна.
 • Алтанцэгцүүхэй — гиперицин 

сэтгэл санааг хэвийн болгоно, 
мөн оюуны ажиллах чадварыг, 
үр дүнг нь нэмэгдүүлнэ.

 • Пассифлора — витексин 
цочроог бууруулж, булчин 
сулруулна, нойрыг сайжруулна.

 • Гриффони — гидрок-
си-L-триптофан биологийн 
хэмнэлийг хянан зохицуулж, 
сэтгэл зүйн тэнцвэрийг хангана.

ШИНЭЧЛЭГДСЭН 
ХАНДЛАГА

БЭЛЭН ШИЙДЛҮҮД

100% БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ
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500469
NATURAL VITAMINS 
БҮРЭН БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
АМИНДЭМ, ЭРДЭС БОДИСЫН ИЖ 
БҮРДЭЛ
30 уут  
4 капсултай 152 500 ₮

Шинэчлэгдсэн 
технологиуд: MenaQ7®, 
CaroCare®, Mediteanox®, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™.

ТӨГС NUTRITION 
ХӨТӨЛБӨР ЮУНААС 
БҮРДДЭГ ВЭ?

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
АМИНДЭМҮҮД
 • В-гийн бүлгийн аминдэмүүд 

(хөрөнгийн автолизат 
Lallemand™): ниацин, 
пантотений хүчил, В6, В2, В1 
аминдэмүүд, фолат, биотин.

 • Ацеролын ханднаас гаргасан С 
аминдэм Naturex™.

 • D аминдэм (хөрөнгийн 
автолизат Lalmin® Vita D).

 • Е аминдэм (α-, β-, γ- ба 
δ-токоферолуудын холимог).

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

ОРГАНИК ЭРДСҮҮД
 • Йод (фукусийн ханд 

Finzelberg™).

 • Цахиур (хулсны ханд 
Naturex™).

 • Селен (хөрөнгийн автолизат 
Lalmin Se 2000™).

ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД 
Далайн гүний загасны омега-3 
поли ханаагүй тосны хүчлийн 
ультраконцентрат PronovaPure™.

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
БОДИСУУД
 • Дигидрокверцетин (сибирийн 

шинэс модны ханд).
 • Гидрокситирозол (чидун 

жимсний ханд Mediteanox®).
ҮР ДҮН
Биемахбодь дахь амин-
дэмүүд болон микро-
нутриентуудын тэнцвэ-
рийг дэмжинэ.
Дурын хоолны цэс ба 
амьдралын хэмнэлтэй 
нийцнэ. 

ШИНЭЧЛЭГДСЭН 
ХАНДЛАГА

БЭЛЭН ШИЙДЛҮҮД

100% БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ
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Шинэчлэгдсэн 
технологиуд: 
FloraGLO®, Memree™, 
Ingromega™, CaroCare®, 
OptiSharp®.

500481 
NEUROVISION 
ОЮУНЫ АЖИЛЛАХ ЧАДВАР БА 
НҮДНИЙ ХАРААГ ДЭМЖИХ ДЭЭД 
ЗЭРГИЙН АГУУЛАМЖТАЙ БҮРЭН 
ДҮҮРЭН ИЖ БҮРДЭЛ 
20 уут  
3 капсултай 176 200 ₮

ТӨГС NUTRITION 
ХӨТӨЛБӨР ЮУНААС 
БҮРДДЭГ ВЭ?

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ХҮЧИРХЭГ НЕЙРОБУСТЕРУУД
 • Фосфатидилсерин MemreePS™ 

(Lonza, Швейцари) — тархины 
үйл ажиллагааг дэмжих маш 
чухал бүрэлдэхүүн хэсэг.

 • Хүн орхоодой болон гинкго 
билобын хандууд (Finzelberg™, 
Герман) оюуны үйл ажилла- 
гааг идэвхижүүлж, ой тог- 
тоолтыг сайжруулна, анхаарал 
төвлөрөлтийг нэмэгдүүлнэ.

ХАМГИЙН ҮНЭТЭЙ ОМЕГА-3 
ХҮЧИЛ — ДОКОЗАГЕКСАЕНЫ 
ХҮЧИЛ (CRODA, ИХ БРИТАНИ)
Тархи болон харааны эрхтэн 
тогтолцооны эсүүдэд 
сонгомолоор хуримтлагддаг. 

ҮР ДҮН
Оюуны ажиллах чадвар 
дээшилж, нүдний хараа 
сайжирна, дэлгэц болон 
гар утасны хорт цацра-
гаас нүдийг хамгаална.

ХАРААГ ХАМГААЛАХ 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ГЭРЭЛ 
ШҮҮГЧИД БА ИСЭЛДЭЛТИЙН 
ЭСРЭГ БОДИСУУД
 • Байгалийн гаралтай лютеин 

FloraGLO® (DSM Nutritional, 
Швейцари).

 • Байгалийн гаралтай 
зеаксантин OptiSharp® (DSM 
Nutritional, Швейцари).

 • Байгалийн гаралтай бета-
каротин CaroCare® (DSM 
Nutritional, Испани).

 • Нэрсний ханд (WJR, Герман) 
нь тархи, нүдний торлог 
бүрхүүлийн судаснуудыг 
хамгаалж, цусны эргэлтийг 
сайжруулдаг антоцианыг дээд 
зэргээр агуулна.

ШИНЭЧЛЭГДСЭН 
ХАНДЛАГА

БЭЛЭН ШИЙДЛҮҮД

100% БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ

10 Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүн. 2022   |   11



ҮР НӨЛӨӨГ ХАРИЛЦАН 
ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ҮР ДҮН:  

ИЖ БҮРДЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 
ХЭСГҮҮД БИЕ БИЕНИЙХЭЭ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮЧИРХЖҮҮЛДЭГ!

01 02 03
ХАМГААЛАЛТ БЭХЖҮҮЛЭЛТ АРЬС ТАТАЛТ

Чиглэсэн үйлчилгээтэй 
ухаалаг иж бүрдлүүд

БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ 
НАЙРЛАГА

ӨРГӨН ХҮРЭЭНИЙ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ

ҮР НӨЛӨӨГ 
ХАРИЛЦАН 
ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ 
ҮР ДҮН

3D-ҮР ДҮН HAIR 
& NAILS 3D

 C
UB

E

500571 
3D HAIR & NAILS CUBE
ГОЁМСОГ ҮС БА ХУМС

Иж бүрдэл № 1*: кальцийн карбонат, урьдчилан бэлдсэн 
аминдэмийн холимог Н33802/1 by DSM Nutritional (А, D₃, 
Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, С аминдэмүүд, никотинамид, фолийн 
хүчил, пантотений хүчил, биотин), урьдчилан бэлдсэн 
эрдсийн холимог CustoMix Minerals (цайр, зэс, йод, төмөр, 
марганец, селен), магнийн цитрат, Е аминдэм, фолийн 
хүчил, D₃ аминдэм.
Иж бүрдэл № 2*: кальцийн карбонат, урьдчилан 
бэлдсэн холимог Н33792 (К₁, D₃, В₆ аминдэмүүд, аскор-
бины хүчил, цайр, марганец), кальцийн бисглицинат, 
шар буурцагны ханд, шивлээ өвсний ханд.
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

30 уут 3 шахмалтай 36 100 ₮

ИЖ БҮРДЭЛ BEAUTY VITAMINS
Биотин, фолийн хүчил болон бусад В-гийн бүлгийн 
аминдэмүүд нь гоо сайханы голлох аминдэмүүд бөгөөд үс, 
хумсны кератины бүтцийг тэжээж, шинэчлэхэд шаардагддаг.

ИЖ БҮРДЭЛ BEAUTY MINERALS
Гоо сайханы эрдсүүд үс, хумсны гадаад үзэмжийг 
сайжруулж, тэдгээрийг илүү бат бөх, эрүүл болгоно.

ANTI-AGE ТОМЪЁО
D3 аминдэм ба шар буурцагны нахианы ханд — эмэгтэйчүүдийн 
биемахбодь дахь маш олон шинэчлэлийн үйл явцуудыг дэмжих 
байгалийн гаралтай биокатализаторууд. Anti-age үр дүнг 
мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлнэ.

01

02
03
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ЭРЧ ХҮЧ БА ТОНУС
Хүрээлэн буй орчны хортой 
хүчин зүйлсийг эсэргүүцэх 
биемахбодийн чадварыг 
нэмэгдүүлнэ. 

01
ЭСИЙН ИСЭЛДЭЛТИЙН 
ЭСРЭГ ХАМГААЛАЛТ
Эс исэлдэж гэмтэх үйл явцуудыг 
саатуулна.

02

БАКТЕРИ БА ВИРУСЭЭС 
ХАМГААЛНА
Дархлааны хариу урвалыг богино 
хугацаанд чанартай хангана.

03

PROTEC  
TION 3D

 C
UB

E

2021

ҮР НӨЛӨӨГ 
ХАРИЛЦАН 
ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ 
ҮР ДҮН

БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ НАЙРЛАГА

ӨРГӨН ХҮРЭЭНИЙ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ

500440 
3D PROTECTION CUBE
ДАРХЛААНЫ БҮРЭН ДҮҮРЭН ДЭМЖЛЭГ

Иж бүрдэл №1: элеутерококк, хүн орхоодой, нимбэгэнийн 
ханд.
Иж бүрдэл №2: хахуун өвс, цангис, зууннаст, бадаан, элхар-
шийн ханд, алтан гагнуурын нунтаг, рейши мөөгний ханд.
Иж бүрдэл № 3: аскорбины хүчил, эхинацейн ханд, цайрын 
цитрат.

30 уут 3 капсултай 73 300 ₮
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02

01

03

ҮЕ МӨЧНИЙ 
ДЭМЖЛЭГ 
Бораго ба амарантын тоснууд D 
аминдэм болон омега-3 хүчлүүдтэй 
хослон үрэвслийн эсрэг үйлчилгээ 
үзүүлж, хөдөлгөөнийг чөлөөтэй 
болгоно.

УЯН ХАТАН ЧАНАР  
БА ТЭСВЭРЛЭХ ЧАДВАР
Омега-3 хүчлүүдийн 
ультраконцентрат нь үе мөчний 
хамгаалагч бодисуудтай хослон 
үе мөчний холбогч эдийн үйл 
ажиллагааг дэмжинэ.

МӨГӨӨРСӨН ЭДИЙН 
ХАМГААЛАЛТ
Глюкозамин, хондроитинсульфат 
болон Е аминдэм үе мөчний 
элэгдлээс сэргийлж хамгаална.

БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ 
НАЙРЛАГА

ӨРГӨН ХҮРЭЭНИЙ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ

ҮР НӨЛӨӨГ ХАРИЛЦАН 
ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ҮР ДҮН

Чиглэсэн үйлчилгээтэй 
ухаалаг иж бүрдлүүд

ҮР НӨЛӨӨГ ХАРИЛЦАН  
ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ҮР ДҮН:  

ИЖ БҮРДЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 
ХЭСГҮҮД БИЕ БИЕНИЙХЭЭ ҮЙЛЧИЛ-

ГЭЭГ ХҮЧИРХЖҮҮЛДЭГ!

01 02 03
ХАМГААЛАЛТ БЭХЖҮҮЛЭЛТ АРЬС ТАТАЛТ

3D-ҮР ДҮН
500570 
3D FLEX CUBE 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Иж бүрдэл № 1: ноцоргоны (бораго) тос, амарантын тос, 
Е аминдэм, D3 аминдэм.
Иж бүрдэл № 2: далайн гүний загасны омега-3 поли 
ханаагүй тосны хүчлийн концентрат.
Иж бүрдэл № 3*: глюкозамины гидрохлорид, хондрои- 
тинсульфат.
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

30 уут 4 капсул  
ба 2 шахмалтай 155 000 ₮

FLEX 3D
 C

UB
E
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ӨӨРТӨӨ ХЭРЭГТЭЙ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ 
СОНГООД, МАШ ИДЭВХИТЭЙ 
АМЬДРААРАЙ!
 
ТА ӨДӨР БОЛГОН ЯНЗ БҮРИЙН 
АСУУДАЛТАЙ ТУЛГАРЧ БАЙНА 
УУ? АСУУДАЛ БҮРТ ИДЭВХИТЭЙ 
ХАНДАХЫГ, АНХААРЛАА 
ТӨВЛӨРҮҮЛЭХИЙГ ШААРДАЖ 
БАЙНА УУ? DAILY BOX ЦУВРАЛ 
ТАНЫ БҮХ АСУУДЛЫГ ШИЙДЭХЭД 
ТУСАЛНА! ҮР АШИГТАЙ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ СОНГООД 
ГАЙХАЛТАЙ ҮР ДҮНД ХҮРЭЭРЭЙ!

DAILY  
BOX

01

02

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ 
ЭНГИЙН ДҮРЭМ
ӨГЛӨӨДӨӨ НЭГ 
УУТЫГ 

ЭНГИЙН САВЛАГАА
ШААРДЛАГАТАЙ БҮХ ЗҮЙЛС

СТРЕСС  
ДАХИЖ  
ТАНЫ 
АМЬДАРЛЫГ 
СҮЙТГЭХГҮЙ!
500931
RELAX BOX
СТРЕССЭЭС ХАМГААЛНА
ХҮНД ХЭЦҮҮ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД ҮЗҮҮЛЭХ ЗОХИС- 
ТОЙ ХАРИУ
Магни нь цочроонд тайван хариу үйлдэл үзүүлэхэд 
тусалдаг — илэрхий вегетатив хариу урвалгүйгээр 
(цусны даралт ихсэх, хөлрөх).

СЭТГЭЛ САНААНЫ ӨӨДРӨГ БАЙДАЛ БА ӨӨРИЙН 
ХҮЧИНДЭЭ ИТГЭХ ИТГЭЛ
Алтанцэгцүүхэйн найрлага дахь гиперицин нь сэт-
гэл гутралын эсрэг зөөлөн үйлчилгээтэй, сэтгэл 
санааны тэнцвэрийг дэмжинэ.

ТӨГС НОЙРЫГ ХАНГАЖ, БОГИНО ХУГАЦААНД 
НӨХӨН СЭРГЭЭНЭ
Пассифлора, гүүнхөх ба бамбайн хандууд нь мэд- 
рэлийн тогтолцооны ажиллагааг уян зохицуулж, 
шөнийн нойрыг сайжруулна.

Найрлага. Иж бүрдэл № 1: магнийн цитрат, бамбайн ханд, нохойн хошуу-
ны навч ба цэцгийн ханд, байгалийн гүүнхөхийн ханд.
Иж бүрдэл № 2: пассифлорын ханд, алтанцэгцүүхэйн ханд.

30 уут 4 капсултай 66 900 ₮ 
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500701
MAMA BOX (ХӨХҮҮЛ ЭХЧҮҮД)
АЗ ЖАРГАЛТАЙ ЭЭЖ – ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД!
ОЛОН ТӨРЛИЙН АМИНДЭМҮҮД. Өндөр тунтай амин-
дэмүүд ээжийн идэвхитэй амьдрал ба эрүүл мэндийг 
дэмжиж, өсөн торниж буй хүүхдийн биемахбодид шаард-
лагатай бодисуудаар хөхний сүүг баяжуулна.

ЭРДСИЙН ИЖ БҮРДЭЛ. Хөнгөн шингэх эрдсүүд дархлааг 
бэхжүүлж, төрсөний дараа эмэгтэйчүүдийн нөхөн төл-
жилтийг хурдасгаж, эрч хүчээр цэнэглэнэ.

ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД. Докозагексаены хүчил хүүхдийн оюу-
ны ба сэтгэцийн хөгжлийг хэвийн болгож, танин мэдэхүйн 
ажиллагаа ба тайван нойрсолтыг сайжруулна.

Найрлага. Иж бүрдэл № 1: загасны тосны концентрат Incromega™, Е аминдэм 
(dl-альфа-токоферолын ацетат), А аминдэм пальмитат, К₁ аминдэм, D₃ аминдэм. 
Иж бүрдэл № 2*: кальцийн карбонат, магнийн цитрат, урьдчилан бэлдсэн 
аминдэмийн холимог (С аминдэм, ниацин, пантотений хүчил, В₆, В₂, В₁ амин-
дэмүүд, фолийн хүчил, В₁₂ аминдэм).
Иж бүрдэл № 3: фукусын ханд, төмрийн фумарат, цайрын цитрат, Lalmin Se 
2000™ (селенометионин хэлбэрийн селен агуулах Saccharomyces cerevisiae идэв- 
хижүүлээгүй эсгэгч), марганцийн аспарагинат, зэсийн аспарагинат.
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

30 уут 2 капсул ба 2 шахмалтай  78 400 ₮ 

500700
MAMA BOX (ЖИРЭМСЭН ҮЕ)
ИРЭЭДҮЙН ЭЭЖИД ХАМГИЙН ЧУХЛЫГ ЗОРИУЛАВ!
ОЛОН ТӨРЛИЙН АМИНДЭМҮҮД 
ОХУ-ын АШУ-ны Академийн хоол тэжээлийн ЭШХ-ээс гаргасан хэм 
хэмжээний дагуу аминдэмийн нэмэгдсэн хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хан-
гах иж бүрдэл. Ирээдүйн ээжийн биеийн байдлыг гайхалтай дэмжиж, 
хүүхдийн бүх эрхтэн тогтолцоо зөв бүрдэхэд тусална.

ЭРДСИЙН ИЖ БҮРДЭЛ 
Эрдсүүдийн (төмөр, йод, магни ба бусад) хөнгөн шингэх хэлбэрүүд 
нь ирээдүйн ээжийн биемахбодийг дэмжиж, жирэмслэлт хэвийн 
явагдахад, мөн ургийн зөв хөгжилд нөлөөлнө.

ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД 
Докозагексаены хүчлийн идэвхитэй хэлбэртэй ПХТХ омега-3 нь 
хүүхдийн тархи, мэдрэлийн тогтолцоо ба харааны эрхтнүүдийг зөв 
бүрдүүлэхэд шаардлагатай.

Найрлага.  
Иж бүрдэл № 1: загасны тосны концентрат Incromega™, Е аминдэм (dl-альфа-токоферолын 
ацетат), А аминдэм пальмитат, К₁ аминдэм, D₃ аминдэм. 
Иж бүрдэл № 2*: кальцийн карбонат, магнийн цитрат, урьдчилан бэлдсэн аминдэмийн холимог 
(С аминдэм, ниацин, пантотений хүчил, В₆, В₂, В₁ аминдэмүүд, фолийн хүчил, В₁₂ аминдэм).
Иж бүрдэл № 3: фукусын ханд, төмрийн фумарат, цайрын цитрат, Lalmin Se 2000™ (селеноме-
тионин хэлбэрийн селен агуулах Saccharomyces cerevisiae идэвхижүүлээгүй эсгэгч), марганцийн 
аспарагинат, зэсийн аспарагинат.
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

30 уут 2 капсул ба 2 шахмалтай  78 400 ₮ 

500952
GLUCO BOX 
НҮҮРС-УСНЫ ХЯНАЛТ
УРГАМЛЫН ХАНДНЫ ИЖ БҮРДЭЛ 
Илүүдэл глюкозын шингээлтийг саатуулж, 
инсулины ялгаралтыг тогтворжуулна, нүүрс-усны 
ба өөх тосны солилцоог хэвийн болгоно.

ОВЪЁОСНЫ БЕТА-ГЛЮКАНУУД  
Цусан дахь чихрийн түвшин хэлбэлзэхээс сэргийлж, 
глюкозын шингээлтийг хянан зохицуулна. Хортой 
холестериний түвшинг бууруулна.

ХЕЛАТ ХРОМ  
Глюкоз ба нүүрс-усны зөв солилцоог дэмжинэ, 
хоолны дуршлыг хянахад тусална.

Найрлага. Иж бүрдэл № 1: хахуун гуаны (момордикийн) ханд, ногоон 
цайны ханд, элеутерококкийн ханд, хромын пиколинат.
Иж бүрдэл № 2: овъёосны хивэг SweOat® (бета-глюканы уусдаг ширхэн-
цэрийн агууламж 28%).
Иж бүрдэл № 3: овъёосны хивэг SweOat® (бета-глюканы уусдаг ширхэн-
цэрийн агууламж 28%), яшил модны ханд Glucevia® (10% нуженидууд), 
алимны ханд SelectSIEVE®Apple PCQ (15–30% флоридзин).

30 уут 4 капсултай   86 600 ₮ 
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500443
PULSE BOX
 • АМИНДЭМИЙН ИЖ БҮРДЭЛ 

CARDIOAGE™
 • ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД

Томоохон хотуудын оршин суугч-
дад зориулсан зүрх-судасны тог-
толцооны гурван давхар хамгаа- 
лалт! Аминдэмийн иж бүрдэл 
cardioAGE™ нь гомоцистеинийг 
хоргүйжүүлэх үйл явцыг идэв- 
хижүүлнэ, омега-3 хүчлүүдийн 
иж бүрдэл нь судасны ханыг 
бэхжүүлнэ, харин ликопинээр 
баяжуулсан полиханаагүй тосны 
хүчлүүд нь холестеринийг исэл-
дэхээс сэргийлж, судасны хатуу-
рал үүсэх эрсдлийг бууруулдаг. 

Найрлага: бетаин гидрохлорид, В₁₂ аминдэм, 
пиридоксины гидрохлорид (В₆ аминдэм), 
фолийн хүчил, далайн загасны тосноос гар-
гасан омега-3 тосны хүчлүүдийн концентрат 
MEG-3™, ликопин redivivo®.

30 уут 3 капсултай  53 000 ₮

500172
BEAUTY BOX
 • ГОО САЙХНЫ АМИНДЭМҮҮД 
 • ЗАЛУУ НАСЫГ ХАДГАЛАХ ИСЭЛ-

ДЭЛТИЙН ЭСРЭГ БОДИСУУД
Эмэгтэйчүүдийн гоо сайханг 
дэмжих аминдэмүүд ба исэл-
дэлтийн эсрэг бодисуудын иж 
бүрдэл. Найрлаганд агуулагдах 
12 аминдэмүүд эрч хүчээр цэнэг-
лэнэ, коэнзим Q10 хөгширөлтөөс 
хамгаална. Таурин, бета-каротин 
ба Е аминдэм арьсыг гоёмсог 
болгоно, үсийг торгомсог болгож, 
гялалзуулна.

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн аминдэмийн 
холимог Н33802/1 (А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, 
С аминдэмүүд, никотинамид, фолийн хүчил, 
пантотений хүчил, биотин), таурин, коэнзим 
Q10, Е аминдэм, D3 аминдэм, фолийн хүчил, 
чацарганы тос, токоферолуудын холимог 
(байгалийн гаралтай Е аминдэм), байгалийн 
гаралтай бета-каротин CaroCare®.

30 уут 2 капсултай 38 900 ₮

500175 
IQ BOX
 • IQ ИДЭВХИЖҮҮЛЭГЧ
 • ОМЕГА-3 ХҮЧЛИЙН  

ИЖ БҮРДЭЛ
Аминдэмүүд, ургамлын ханд ба 
омега-3 тосны хүчлүүдийн иж 
бүрдэл нь оюуны ажиллагааг 
дэмжиж, өндөр түвшинд байлга-
на. Бүтээгдэхүүний найрлаганд 
агуулагдах А, Е ба С аминдэмүүд 
тархины эсүүдийг исэлдэх үйл 
явцуудаас хамгаална, гинкго 
билоба ба готу колын ханд ой 
тогтоолтыг бэхжүүлж, анхаа-
рал төвлөрөлтийг сайжруулна. 
Омега-3 тосны хүчлүүд тархины 
эсүүдийг тэжээж, ажиллагааг нь 
хурдасгана.

Найрлага: байгалийн гүүнхөхийн ханд (80% 
байкалин), аскорбины хүчил, гинкго билобын 
ханд (24% гинкгофлавонууд), аскорбилпаль-
митат, готу колын ханд, Е аминдэм, А аминдэм, 
омега-3 поли ханаагүй тосны хүчлүүдийн 
этилийн эфирийн 75%-ийн концентрат, маалин-
гийн тос.

30 уут 2 капсултай 38 900 ₮

500467
LITE STEP BOX
 • УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ СУДАС-

НЫ ХАНА БЭХЖҮҮЛЭГЧ
 • ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮДИЙН УЛЬ-

ТРАКОНЦЕНТРАТ
Хөл хөндүүрлэх, янгинах үед, 
мөн венийн судасны бүдүүр-
лийн эхэн үед үзүүлэх байга-
лийн тусламж. Хоёр түвшинтэй 
ургамлын иж бүрдэл нь цусны 
эргэлтийг хэвийн болгоно, судас-
ны ханыг бэхжүүлнэ, тэдгээрийн 
уян хатан байдлыг дэмжиж, 
тунгалгийн эргэлт хямрахаас 
сэргийлнэ.

Найрлага*: диосмин, рутин, тац модны 
ханд, далайн гүний загасны омега-3 поли 
ханаагүй тосны хүчлүүдийн ультраконцентрат 
PronovaPure™. 
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй 
найрлагыг заасан.

30 уут 2 капсул  
ба 1 шахмалтай  58 900 ₮

500361
VISION BOX
 • БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ГЭРЭЛ 

ШҮҮГЧИД
 • ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД
 • ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ ИЖ 

БҮРДЭЛ
Байгалийн гаралтай багц нь өндөр 
технологийн эрин үед харааг хурц 
байлгахад тусална! Байгалийн га-
ралтай гэрэл шүүгчид нүдэнд ирэх 
ачааллыг бууруулна, исэлдэлтийн 
эсрэг иж бүрдэл үрэвслээс сэргийл- 
нэ, харин омега-3 хүчлүүд эсийг 
нэмэлтээр тэжээж, торлог бүрхүү-
лийн нөхөн сэргээлтийг хурдасгана. 

Найрлага: чацарганы тос, байгалийн гаралтай 
лютеин FloraGlo®, байгалийн гаралтай зеаксантин 
OptiSharp®, Е аминдэм, далайн загасны омега-3 
тосны хүчлүүдийн иж бүрдэл MEG-3™, урьдчилан 
бэлдсэн исэлдэлтийн эсрэг холимог RUS30257 (В₁ 
аминдэм, В₂ аминдэм, В₆ аминдэм, цайр, зэс, йод, 
марганец, хром, селен), хулганасүүлийн ханд, 
цангис жимсний ханд, усан үзэмний үрийн ханд, 
ганга өвсний ханд, хахуун өвсний ханд, С аминдэм, 
ногоон цайны ханд, рутин, ликопин, нэрсний ханд, 
бета-каротин, дигидрокверцетин, А аминдэм.

30 уут 4 капсултай  87 400 ₮

500526 
IMMUNO BOX
 • БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 

ДАРХЛАА СЭРГЭЭГЧИД
 • УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ХАЛД-

ВАР ЭСЭРГҮҮЦЭГЧИД
 • БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ДАСАН 

ЗОХИЦУУЛАГЧ
Ханиад томуу, халдварт өвчин 
дэгдсэн улиралд биемахбодийг иж 
бүрнээр хамгаалж, дэмжинэ! Ара-
биногалактан, эхинацея болон цайр 
нь биемахбодийн хамгаалах хүчийг 
сайжруулж, дархлааны эсүүдийн 
идэвхийг нэмэгдүүлнэ. Хулгана-
сүүл, таван салаа, балжингарма ба 
ганга өвсний ханд вирус ба бактери 
эсэргүүцэх үйлчилгээтэй, хүн ор-
хоодой нөхөн сэргэх үйл явцуудыг 
хурдасгаж, биемахбодийн хамгаа-
лах хүчийг нэмэгдүүлнэ.

Найрлага: шинэс модны арабиногалактан 
ResistAid™, хүн орхоодойн үндсийн ханд, таван 
салааны навчны ханд, хулганасүүлийн навчны 
ханд, балжингармын ханд, ганга өвсний ханд, 
аскорбины хүчил, эхинацейн ханд, цайрын цитрат.

30 уут 3 капсултай  53 600 ₮
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500449
ХРОНОЛОНГ 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ГОО САЙХАНЫГ ДЭМЖИХ 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ФИТОЭСТРОГЕНҮҮ-
ДИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

«Хронолонг» — энэ бол эмэгтэйчүүдийн 
бүхий л биемахбодид ерөнхийдөө 
нөлөөлдөг онцгой бүтээгдэхүүн юм. 
Бүтээгдэхүүний үндэс суурьт эмэгтэйчүү-
дийн гоо сайхны гол фитоэстроген болох 
генистеиныг найрлагандаа агуулсан 
фитоэстрогенүүдийн иж бүрдэл оршино. 
Фитоэстрогенүүд ургамлын гаралтай бө-
гөөд эмэгтэйчүүдийн бэлгийн даавартай 
ижил төстэй үйлчилгээтэй тул дунд бо-
лон ахимаг насанд тэдгээрийн дутагдлыг 
нөхдөг: арьс, үс ба хумсны байдлыг мэ-
дэгдэхүйц сайжруулна, зүрх-судасны тог-
толцоог хамгаална, кальцийн алдагдлыг 
удаашруулж, ясны эдийг бэхжүүлнэ. 

Найрлага: таурин, шар буурцагны ханд, генистеин 
geniVida™, натрийн гиалуронат, бодисын солилцооны 
идэвхитэй D3 аминдэм, фолийн хүчил.

30 капсул 57 000 ₮

Эмэгтэйчүүдийн бэлгийн даавартай ижил 
төстэй ургамлын гаралтай генистеин:
• арьс, үс ба хумсны байдлыг сайжруулна;
• зүрх-судасны тогтолцоог хамгаална;
• кальцийн солилцоог хэвийн болгоно;
• ой тогтоолтыг сайжруулж, тархины 

эсүүдийг хамгаална;
• нас ахихад үүсэх дааврын тэнцвэр 

алдагдлыг зөөлрүүлнэ.

D₃ АМИНДЭМ кальцийн солилцоог хэвийн болгож, 
фитоэстрогенүүдтэй хамтарч ясыг бэхжүүлж, нас 
ахихад үүсэх ясны сийрэгжилтээс сэргийлнэ, арьсны 
фото хөгширөлтийг саатуулна.
ФОЛИЙН ХҮЧИЛ зүрх-судасны тогтолцоог хамгаалж, 
цус төлжилтийг дэмжиж, цус багадалтаас сэргийлнэ.
ГИАЛУРОНЫ ХҮЧИЛ арьсны байдлыг сайжруулж, нас 
ахихад үүсэх өөрчлөлтүүдээс мөгөөрсийг хамгаална.
ТАУРИН исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг хангана.

«Хронолонг» —  энэ бол 
найрлагандаа 100% генистеин 
буюу патентлагдсан онцгойд 
geniVida™ иж бүрдлийг 
агуулсан оросын зах зээл 
дээрхи анхны бүтээгдэхүүн 
юм.
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Мэдрэлийн  
тогтолцооны 
хамгаалалт

Бат бөх  
шүд

Хүчтэй  
зүрх

Харшлын урьдчилан 
сэргийлэлт

Нөхөн үржихүйн  
тогтолцооны дэмжлэг

Уян хатан 
үе мөч

Эрч хүчний 
эх үүсвэр

Исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалт

Гоёмсог арьс,  
үс ба хумс 

Харааны 
хамгаалалт

Аnti-age Бат бөх яс

Цэвэр  
судас

Шээс, бэлгийн замын 
тогтолцооны дэмжлэг

Тав тухтай 
хоол шингээлт

Хөнгөн 
алхаа

Хүчтэй 
дархлаа

Йодын дутагдлын 
урьдчилан 
сэргийлэлт

BOTANICS

SORBENTS PROBIOTICS

FATTY ACIDS

MINERALS

VITAMINS

ЭРДСҮҮДИЙН БҮЛЭГ ШҮҮГЧ БОДИСУУД

СИБИРИЙН УРГАМЛУУДОМЕГА ХҮЧЛҮҮД

ПРОБИОТИКУУД

АМИНДЭМҮҮД

 бүх амин чухал 
эрдсүүдийн органик 

хэлбэрүүд

ходоод, гэдэсний замын 
ажиллагааг сайжруулж, 

дархлааг дэмжинэ

сэтгэл амар амьдрахад 
зориулсан хордлого 

тайлах ухаалаг 
шийдлүүд

сибирийн ургамлуудад 
сууриласан  
томъёонууд

биемахбодийн бүхий 
л эрхтэн тогтолцоог 

дэмжихэд зохистой тунтай 
аминдэмүүд

поли ханаагүй тосны 
орлуулашгүй хүчлүүдэд 

сууриласан тосны иж 
бүрдлүүд 

ОРЧИН ҮЕИЙН, 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ 
БА ҮР ДҮНТЭЙ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД,
ИДЭВХИТЭЙ БӨГӨӨД БАЯЛАГ АМЬДРАЛЫН 
ХЭВ МАЯГТ ЗОРИУЛАГДСАН. 

ЗУРГААН ЦУВРАЛ НЬ ОРЧИН ҮЕИЙН ХҮНИЙ ТҮЛХҮҮР 
ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАЖ, АЖИЛЛАХ ЧАДВАРЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭН СТРЕССТ ТОГТВОРТОЙ БОЛГОНО.
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500629
ОРГАНИК МАГНИ 
Органик магни түгшүүртэй 
мэдрэмжийг бууруулж, 
стресст тогтвортой болгоно, 
цусны даралтыг хэвийн 
болгож, зүрхний ажиллагааг 
сайжруулна.

Найрлага: магнийн цитрат, бамбайн 
ханд, долоогоны навч болон цэцгийн ханд, 
байгалийн гүүнхөхийн ханд.

60 капсул 25 300 ₮

Mg
БАЙГАЛИЙН АМАР 
АМГАЛАНГИЙН 
ХҮЧ ЧАДАЛ! МАГНИЙН ЗОХИСТОЙ 

ХАНГАМЖ
Биологийн өндөр хүртээмжтэй, 
тун хэтрэх аюулгүй цитрат 
хэлбэртэй магни.

ИЖ БҮРЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Ургамлын гаралтай онцгойд 
томъёо нь үндсэн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн үйлчилгээг 
хүчирхжүүлнэ.

СТРЕСС ЭСЭРГҮҮЦЭХ  
ҮР ДҮН
Бамбайн ханд төв мэдрэлийн 
тогтолцоог тайвшруулах 
үйлчилгээ үзүүлнэ.

MINERALS 
ЭРДСИЙН ИЖ 

БҮРДЛҮҮДИЙН 
ЦУВРАЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
БҮР ТЭРГҮҮЛЭХ 
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН 
ӨНДӨР ЧАНАРТАЙ 
ТҮҮХИЙ ЭДЭД 
СУУРИЛДАГ:
 • нэг эсвэл хэд хэдэн байгалийн 
хэлбэртэй эрдэс

 • аминдэмүүд ба исэлдэлтийн 
эсрэг бодисууд

 • байгалийн гаралтай ургамлын 
хандууд

500627
ОРГАНИК ТӨМӨР 
Биологийн хүртээмжтэй органик төмөр 
агуулсан иж бүрдэл нь биемахбодийн 
хүчилтөрөгчийн хангамжийг сайжруулж, 
цус багадалтаас сэргийлнэ. Аминдэмүүд 
ба ургамлын гаралтай дасан зохицуулагч- 
дыг агуулсан хүчирхэг томъёо нь цус төл-
жилтийг хянан зохицуулж, гемоглобиний 
түвшинг хянана, арьсыг залуужуулж, би-
еийг эрч хүчээр тэтгэнэ.

Найрлага: инулины нунтаг, элеутерококкийн ханд, 
С аминдэм, төмрийн фумарат, төмрийн аскорбат, 
даливсын үндэс, аминдэмийн иж бүрдэл (В1, В2, В6 
аминдэмүүд, никотинамид, фолийн хүчил).

60 капсул 36 300 ₮

ГОО САЙХАН, ЗАЛУУ 
НАСААР АМЬСГАЛААРАЙ!
Эсийн хүчилтөрөгчийн хангамж муудахад архаг ядаргаа үүсч, 
бие сульдах ба дотоод эрхтэнүүдэд сөргөөр нөлөөлнө. Энэ нь дан 
ялангуяа биемахбодь нөхөн сэргэх үед нэн чухал байдаг. Органик 
эрдсүүд эсүүдийн хүчилтөрөгчийн хангамжийг нэмэгдүүлж, биеийн 
байдлыг сайжруулна. 
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500631 
ОРГАНИК ЦАЙР 
Хүчтэй дархлааны томъёо: органик хэлбэ-
рийн цайр болон зэс нь биемахбодийг 
чөлөөт радикалуудаас хамгаалж, эсийг 
залуужуулах үйл явцуудыг дэмжиж, эр-
чүүдийн эрүүл мэндийг тэтгэнэ. Ацерола 
болон нохойн хошууны найрлаганд багтах 
байгалийн гаралтай С аминдэм, даливсын 
хандад агуулагдах инулин, мөн эхинацейн 
дархлаа бэхжүүлэгч бодисуудаар иж 
бүрдлийг баяжуулсан.

Найрлага: эхинацеин ханд, ацеролын ханд, инулины нун-
таг, нохойн хошууны ханд, цайрын оротат, цайрын лактат, 
цайрын цитрат, зэсийн цитрат.

60 капсул 28 100 ₮

500630
ОРГАНИК СEЛЕН
Исэлдэлтийн эсрэг хүчирхэг хамгаалалт: 
баяжуулсан органик селен эсийн бүрхүү-
лийг исэлдэх үйл явцуудаас сэргийлнэ. Бай-
галийн гүүнхөх, нохойн хошуу, сармис болон 
барбадос интоорын (ацеролын) ханд нь 
дархлааг бэхжүүлж, эсийн өсөлт ба хувааг-
далд сайнаар нөлөөлнө, мэдрэлийн гаралтай 
сэтгэлийн дарамттай тэмцэхэд туслана.

Найрлага: сармисны ханд, ацеролын ханд, Е аминдэм 
ацетат, байгалийн гүүнхөхийн ханд, нохойн хошууны ханд, 
Lalmin Se 2000™ (селенометионин хэлбэртэй селен агуулсан 
Saccharomyces cerevisiae идэвхижүүлсэн эсгэгч), лавитол 
(дигидрокверцетин).

60 капсул 36 300 ₮

500658
ОРГАНИК ЙОД 
Эрч хүч ба амьдралын хүч чадлын томъёо: 
органик йод ба байгалийн дасан зохицуу-
лагч бамбай булчирхайны зөв ажиллагааг 
дэмжихэд тусална, хүрээлэн буй орчны 
таагүй нөлөөнд тэсвэртэй болгож, эрч 
хүчээр цэнэглэнэ.

Найрлага: алтангагнуурын нунтагласан үндэс, фукусын ханд.

60 капсул 24 000 ₮

500628
ОРГАНИК КАЛЬЦИ  

Найрлага: кальцийн карбонат, урьдчилан бэлдсэн 
хольц Н33792 (аскорбины хүчил, В6, К1, D3 аминдэмүүд, 
цайр, марганец), шар буурцагны ханд, шивлээ өвсний 
ханд, кальцийн гидроксиапатит.

60 капсул 23 700 ₮

БАТ БӨХ ЯС 
СИБИРИЙН 
ЗАН ЧАНАРТ 
ОРШИНО!

Ca ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ ШИНГЭЭЛТ
Хоёр хэлбэртэй байгалийн гаралтай 
кальци агуулсан, ургамлын хандууд 
ба микронутриентуудаар баяжуулсан 
онцгойд томъёо.

КАЛЬЦИЙН ЗОРИЛТОТ 
ХҮРГЭЛТ
D₃ аминдэм, цайр ба шар буурцагны 
изофлавонууд нь кальцийг ясанд хүргэж, 
нас ахихад түүний алдагдлаас сэргийлнэ.

ЯСЫГ БҮРЭН ДҮҮРЭН 
БЭХЖҮҮЛНЭ
B₆, С ба К₁ аминдэмүүд, марганец ба 
цахиур нь ясны уян хатан чанар болон 
бат бөх байдлыг хангах уургийн суурийг 
бүрдүүлнэ.

Байгалийн гаралтай кальци 
агуулсан, D₃ аминдэм, шивлээ 
өвсний ханднаас гаргасан 
байгалийн гаралтай цахиур ба 
шар буурцагны изофлавонуудаар 
баяжуулсан иж бүрдэл нь 
биемахбодид зүй зохистой 
шингэж, ямар ч насанд бат бөх 
ясны эд бүрэлдэхэд тусална.
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400237 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
БАЯЖУУЛСАН ИНУЛИН 
Инулин агуулах дуулгавчин цахирамын 
үндсээс гаргаж авдаг байгалийн гарал-
тай полисахаридын баяжмал. Хурдан 
шингэдэг нүүрс-ус, тосны шингээлтийг 
удаашруулна, гэдсэнд үүсэх эсвэл хоол 
хүнсээр гаднаас орж ирэх холестерин ба 
хорт бодисуудыг холбож, биемахбодиос 
гадагшлуулна.

Найрлага: дуулгавчин цахирамын булцууны нунтаг.

75 г 13 500 ₮

500633
JOINT COMFORT
ҮЕ МӨЧНИЙ ФИТОШҮҮГЧ

Мөгөөрс болон холбогч эдийг гэмтээдэг 
хорт бодисууд хуримтлагдахаас 
сэргийлнэ. Мөгөөрсөн эдийг үр дүнтэй 
нөхөн сэргээж, үрэвслийн эсрэг 
үйлчилгээ үзүүлнэ.

Найрлага: нохойн хошууны нунтаг, коллагены гидро-
лизат Peptan™, дуулгавчин цахирам, пектиний баяжмал 
(хөлдөөх аргаар хатаасан алимны нунтаг), энэтхэг хуайс-
ны давирхай (гуар), бургасны холтосны ханд.

80 г 21 600 ₮

Томоохон арга хэмжээ, баяр ёслол ба амралтаараа, 
мөн улиралд үе үе хэт их идэж, согтууруулах ундааг 
хэтрүүлэн хэрэглэж, хоолны хэвийн цэс алдагддаг. Найр 
наадмын дараа хурдан нөхөн сэргэж, хэвийн хэмнэлдээ 
амархан орохын тулд биемахбодийн цэвэрлэгээний 
механизмуудыг идэвхижүүлэх хэрэгтэй. Байгалийн 
гаралтай шүүгчид нь гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг 
сайжруулна, хуримтлагдсан хортой бодисуудыг гадагш- 
луулж, эрүүл бичил орчны өсөлтийн үндсийг бэлдэнэ.

500632
PURE LIFE
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ФИТОШҮҮГЧ   

Хоргүйжүүлэх коктейлийг бэлдэх холимог 
нь биемахбодийг хорт бодисуудаас үр 
дүнтэй бөгөөд зөөлөн цэвэрлэнэ.

Найрлага: нохойн хошууны нунтаг, энэтхэг хуайсны да-
вирхай (гуар), дуулгавчин цахирам, пектиний баяжмал 
(хөлдөөх аргаар хатаасан алимны нунтаг), таван салааны 
үрийн хальс, жамбаганын үндэсийн нунтаг, даливсын 
үндэсийн нунтаг, шивлээ өвсний ханд, эхинацеин ханд, 
алтантовчийн ханд, боролзгонын ханд, ногоон цайны 
ханд.

80 г 23 400 ₮

500634
INTESTINAL DEFENSE 
ГЭДЭСНИЙ ФИТОШҮҮГЧ

Бичил орчинг хэвийн болгоно, үрэвсэл 
үүсэхээс сэргийлнэ, халдвар эсэргүүцэх 
чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Найрлага: хадаасгана, марал цэцэг, энэтхэг хуайсны 
давирхай (гуар), ганга, пектиний баяжмал (хөлдөөх 
аргаар хатаасан алимны нунтаг), дуулгавчин цахирам, 
таван салааны үрийн бүрхүүл, заруул цэцгийн ханд, 
ногоон цайны ханд.

80 г 15 700 ₮

SORBENTS 
СЭТГЭЛ АМАР 
АМЬДРАХАД 
ЗОРИУЛСАН 
ХОРДЛОГО 
ТАЙЛАХ 

УХААЛАГ 
ШИЙДЛҮҮД

ХОРГҮЙЖҮҮЛЭХ ESSENTIAL 
SORBENTS ТУСГАЙ ИЖ БҮРДЛҮҮД 
НЬ БҮХИЙ Л БИЕМАХБОДИЙГ 
ЦЭВЭРЛЭХЭД ТӨГС ТОХИРНО:

 • Хуримтлагдсан хорт бодисуудыг 
холбож, ердийн аргаар богино 
хугацаанд гадагшлуулна.

 • Бодисын солилцооны үйл явцуудыг 
хэвийн болгоно.

 • Ходоод, гэдэсний замын зөв 
ажиллагааг хангана.

ШИНЭ ОНОО АМАР 
ХЯЛБАР ЭХЛҮҮЛЭЭРЭЙ! ҮР ДҮНТЭЙ 

ХОРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ
Бага молекул жинтэй эслэг агуулах тул 
зөвхөн механик бус мөн биохимийн 
энтеросорбцийг хангана.

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫГ 
ТОГТВОРЖУУЛНА
Хүнсний ширхэнцэрүүд ходоод, 
гэдэсний замын гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг 
сайжруулж, бичил орчны тэнцвэрийг 
хэвийн болгоно.

ХАРШЛЫН ЭСРЭГ ҮР ДҮН
Биемахбодийн хэт мэдрэг чанарыг 
бууруулах жамбаганын үндэс, эхинацей 
ба боролзгоноор хүчирхжүүлсэн томъёо.
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500663
ЭЛЬБИФИД 
15 капсул 33 300 ₮

ГЭДЭСНИЙ 
БИЧИЛ ОРЧНЫ 
ТЭНЦВЭРИЙГ 
САЙЖРУУЛНА
Ходоод, гэдэсний 
замын ажиллагааг 
хямраах эмгэг үүсгэгч 
бактериудын өсөлтийг 
дарангуйлна.

ДАРХЛААГ 
ЕРДИЙНӨӨР 
ИДЭВХИЖҮҮЛНЭ
Ашигтай бодисуудын 
шингээлтийг сайжруул-
на, дархлааны уургууд 
болон бүх аминдэмүү-
дийн 70%-ийн нийлэг-
шилтийг хангана.

ХАРШЛЫН 
ИЛРЭЛИЙГ ХЭВИЙН 
БОЛГОНО
Бүх төрлийн харшлын 
урвалуудыг даран- 
гуйлж, дархлааны 
тогтолцооны хэвийн 
ажиллагааг дэмжинэ. 

«ЭЛЬБИФИД» ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
АНТИБИОТИК УУХ ҮЕД 
ГЭДЭСНИЙ БИЧИЛ ОРЧИНГ 
ХАМГААЛНА
Гэдэсний бичил орчинд анти-
биотикийн үзүүлэх сөрөг нөлөөг 
мэдэгдэхүйц саармагжуулна. 
Ашигтай бактерийн тэнцвэрийг 
нөхөн сэргээхэд туслана.

1 КАПСУЛЫН 
АГУУЛАМЖ 
5,05×109 КОЕ 
БИФИДОБАКТЕРИУД  
(B. bifidum, B. breve,  
B. infantis, B. longum) 

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

ЦАГААН ХООЛТОН 
ХҮМҮҮСТ ТӨГС 
ТОХИРНО

ЦЕЛЛЮЛОЗОН 
КАПСУЛУУД

PROBIOTICS
ЛАКТО- БОЛОН 

БИФИДОБАКТЕРИЙН 
БҮРЭН ДҮҮРЭН ИЖ 

БҮРДЭЛ

Гэдэсний эрүүл бичил орчны өсөл-
тийг идэвхижүүлэх нь фитошүүгч, 
согтууруулах ундаа ба антибиотик 
хэрэглэсний дараа биемахбодийг 
нөхөн сэргээх сүүлийн үе шат юм. 
Пробиотик иж бүрдэл «Эльбифид» нь 
дээд зэргээр баялаг ба ердийн бичил 
орчинд хамгийн ойр лакто- ба бифи-
добактерийн найрлагатай бөгөөд 
ходоодны шүүсний гэмтээх нөлөөнөөс 
DRcaps™ онцгойд целлюлозон капсу-
лаар хамгаалагдсан. Энэхүү капсулыг 
Өмнөд Солонгосын Cell Biotech компа-
нитай хамтран бүтээсэн ба ашигтай 
бактериудыг гэдсэнд бүрэн найрла-
гаар хүргэж, бүтээгдэхүүний өндөр үр 
дүнг хангадаг.
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BOTANICS
ЧИГЛЭСЭН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 
БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ 

ТОМЪЁОНУУД

Сибирийн ургамлууд, үндэс, жимсний 
хандууд биемахбодид зөөлөн бөгөөд 
үр дүнтэй үйлчилж, танд эрч хүч 
бэлэглэнэ, биеийн байдлыг гайхалтай 
сайжруулна!

ТАРХИНД ҮЗҮҮЛЭХ  
СИБИРИЙН ДЭМЖЛЭГ!

500654
ГИНКГО БИЛОБА БА БАЙГАЛИЙН 
ГҮҮНХӨХ 
Гинкго билоба, готу кола ба байга-
лийн гүүнхөхийн суурьтай ургам-
лын иж бүрдэл бол ой тогтоолт ба 
сэтгэх чадварыг нэмэлтээр дэмжих 
чиглэсэн үйлчилгээтэй байгалийн 
гаралтай томъёо юм. Идэвхитэй 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд тархины 
цусны эргэлтийг идэвхижүүлж, 
бодож сэтгэх үйл явцуудын үр дүнг 
нэмэгдүүлнэ.

ХУРДАН СЭТГЭХ 
БА АНХААРЛАА 
ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ
Гинкго билоба ба готу кола нь тархи-
ны эдийн бичил эргэлтийг сайж- 
руулж, нейронуудын тэжээлийг 
хангаж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг 
идэвхижүүлнэ.

ГАЙХАЛТАЙ ОЙ 
ТОГТООЛТ
Мэдрэлийн эсүүдийг хамгаалах 
флавонолгликозидууд нас ахихад 
илрэх ой тогтоолт ба сэтгэлгээний 
хямралаас сэргийлнэ.

СТРЕССИЙН ЭСРЭГ 
ХАМГААЛАЛТ
Байгалийн гүүнхөх ба готу кола нь 
түгшүүрийг, мөн сэтгэл санааны 
хямралыг арилгаж, стресс болон 
сэтгэл гутралын илрэлүүдтэй тэм-
цэхэд тусална.

Найрлага: байгалийн гүүнхөхийн ханд, 
аскорбины хүчил, гинкго билобын ханд (24% 
гинкгофлавонууд), аскорбилпальмитат, готу 
колагийн ханд, Е аминдэм ацетат, А аминдэм 
ацетат.

30 капсул 23 400 ₮

ESSENTIAL BOTANICS ДОТОР 
ЮУ АГУУЛАГДДАГ ВЭ? СИБИРЬ 
НУТГИЙН БАЙГАЛИЙН ХҮЧ 
ЧАДАЛ!
 • Цаг хугацаа ба олон зуун мянган Хэрэглэгч- 

дээр шалгагдсан шилдэг өвс ургамлууд бо-
лон онцгойд томъёонууд.

 • Найдвартай нийлүүлэгчдээс авсан өндөр 
чанартай түүхий эд.

 • Өвс ургамал, үндэс болон жимсний стан-
дартчилсан хандууд.

Өвлийн улиралд тархины идэвхи буурдаг ба 
энэ бол биемахбодь шинэ улиралд дасан зо-
хицохтой холбоотой ердийн үйл явц юм. Өдөр 
богиносч, биеийн идэвхи буурч, хоолны цэсэнд 
өөрчлөлт ордог учраас бидний биологийн хэм- 
нэл солигддог. Хурдан бөгөөд сайн сэтгэхийн 
тулд тархины бичил эргэлтийг хэвийн байлгах 
хэрэгтэй.

500653
АРОНИЯ БА ЛЮТЕИН 
Ургамлын иж бүрдэл нь хэт 
ягаан туяа ба гар утасны 
дэлгэцийн цацрагаас нүдийг 
найдвартай хамгаална.

Найрлага: тэс жимсний нунтаг (арония), 
нэрсний ханд, лютеин.

500657
БАМБАЙН ҮНДЭС 
БА НИМБЭР 
Бамбай, нимбэр ба хахуун 
өвсний ханданд сууриласан 
стресс эсэргүүцэх үйлчилгээ-
тэй ургамлын иж бүрдэл нь 
цочроог бууруулж, нойрны 
чанарыг сайжруулж, сэтгэл 
санааг хэвийн байлгана.

Найрлага: бамбайн ханд, хахуун өвс, 
нимбэр.

30 капсул 15 000 ₮

500655
ЙОХИМБЕ БА СИБИРИЙН 
ХҮН ОРХООДОЙ 
Йохимбейн хандтай ургамлын 
иж бүрдэл сексийн чадавхийг 
дээшлүүлж, хүчтэй сэргээх 
үйлчилгээтэй.

Найрлага: сибирийн хүн орхоодойн 
(элеутерококкийн) үндэс, бугын цусны 
сийвэнгээс гаргасан уургууд, йохимбейн 
ханд, хонгорцгонын ханд.

30 капсул 21 100 ₮

500656
БААВГАЙН ЧИХ БА АНИС 
Ургамлын иж бүрдэл нь мик-
роб эсэргүүцэх ба үрэвслийн 
эсрэг үйлчилгээтэй, биемах-
бодид шингэн хуримтлагда-
хаас сэргийлнэ.

Найрлага: баавгайн чихний ханд, анис-
ны навч (нунтаг), цангис жимс (нунтаг), 
тунхууны үндсийн ханд.

30 капсул 16 000 ₮

30 капсул 17 400 ₮
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D₃ EАЗ ЖАРГАЛЫН 
АМИНДЭМҮҮД: ХҮҮХДҮҮД 
БА ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД!

ДУСАЛ БОЛГОНД НАР!

Өвлийн улиралд биеийн байдлаа сайжруулж, эрүүл мэн-
дээ тэтгэхэд зориулсан Essential аминдэмүүд! Насанд 
хүрэгчид ба хүүхдүүд хэрэглэхэд эвтэйхэн иж бүрдлүүд 
ба моно бүтээгдэхүүнүүдэд агуулагдах хамгийн хэрэгцээ-
тэй бодисууд нь нийлмэл биохимийн үйл явцуудыг хянан 
зохицуулж, өдөр тутам амьдралын чанарыг сайжруулна. 
Essential-тэй хамт ойр дотны хүмүүстээ санаа тавиарай!

• ТАНАЙ ГЭР БҮЛД ЗОРИУЛСАН ӨДӨР ТУТМЫН ҮНД-
СЭН ШИЙДЛҮҮД.

• ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ИЖ БҮРДЛҮҮД: ХАМГИЙН ИХ 
ХЭРЭГТЭЙ НУТРИЕНТУУД БА АМИНДЭМҮҮД.

• ИДЭВХИТЭЙ БОДИСУУДЫН ЗОХИМЖТОЙ ТУН.

АМЬДРАЛАА 
ЗАЛУУ НАС, 
ЭРЧ ХҮЧ, ГОО 
ҮЗЭСГЭЛЭНГЭЭР 
ДҮҮРГЭЭРЭЙ!

VITAMINS
ИДЭВХИТЭЙ 

АМЬДРАЛЫН 
ҮНДЭС СУУРЬ

 • ТАНАЙ ГЭР БҮЛД ЗОРИУЛСАН ӨДӨР 
ТУТМЫН ҮНДСЭН ШИЙДЛҮҮД.

 • ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ИЖ БҮРДЛҮҮД: 
ХАМГИЙН ИХ ХЭРЭГТЭЙ 
НУТРИЕНТУУД БА АМИНДЭМҮҮД.

 • ИДЭВХИТЭЙ БОДИСУУДЫН 
ЗОХИМЖТОЙ ТУН. 

Аминдэмүүд болон амин чухал 
нутриент бодисууд нь биемахбодийн 
биохимийн нийлмэл үйл явцуудыг 
хянан зохицуулж, өдөр ирэх 
тусам таны амьдралын чанарыг 
сайжруулна.

АМИНДЭМ ДУТАГДЛЫН  
ШАЛТГААНУУД:
 • тэнцвэржүүлээгүй хоолны цэс,
 • чанаргүй бүтээгдэхүүнүүд,
 • цэвэршүүлсэн хоол хүнсний илүүдэл.

500820 
D₃ АМИНДЭМ
Дээд зэргээр цэвэршүүлсэн МСТ тосон хэл-
бэртэй D₃ аминдэмийн харшил үүсгэхгүй эх 
үүсвэр — дархлааг дэмжинэ, зүрх-судасны 
тогтолцооны зөв ажиллагаа ба арьсны гоо 
сайханд санаа тавина. Хүүхдүүд ба насанд 
хүрэгчдийн ясны тогтолцоог бэхжүүлэхэд 

орлуулашгүй үүрэгтэй. Нарны идэвхижил буурч, гадны 
сөрөг хүчин зүйлст өртөх үед арьсны эрүүл мэндийг 
дэмжихэд тусална.

Найрлага: ургамлын тосны фракциуд (каприл/каприний триглицеридүүд), D₃ 
аминдэм (холекальциферол).

30 мл 21 900 ₮

500981 
Е АМИНДЭМ 
Е аминдэм бол хамгийн хүчирхэг 
исэлдэлтийн эсрэг бодисуудын 
нэг бөгөөд биемахбодийн эсүү-
дийг исэлдэлт ба хөгширөлтөөс 
хамгаална. Эрэгтэйчүүд ба эмэг-
тэйчүүдийн нөхөн үржихүйн үйл 
ажиллагаанд сайнаар нөлөөлнө, 
хүүхдүүдийн дархлааг дэмжинэ, 
хүйтний улиралд, хүчтэй салхи-
тай үед ба хүрээлэн буй орчны 
агаарын хэм эрс өөрчлөгдөхөд 
нүүр ба биеийн арьсыг гэрэл-
түүлж, гоо сайханг буцаан олгоно.

Найрлага: байгалийн гаралтай Е аминдэм 
(наранцэцгийн үрээс гаргасан), ургамлын 
тосны фракциуд (каприл/каприний триглице-
ридүүд), чацарганы тос. Гич, гүнжид, цоохор 
майлз, сүү ба тэдгээрийн боловсруулсан 
бүтээгдэхүүний ул мөр илрэх магадлалтай.

30 мл 59 800 ₮

3+

3+ MAX
D₃F
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500577 
ХОЙД ТУЙЛЫН ЦАНГИС 
БА В АМИНДЭМҮҮД 
В-ийн бүлгийн амин-
дэмүүдийн хүчирхэг 
тунг цангис жимсний 
исэлдэлтийн эсрэг бай-
галийн гаралтай боди-
суудтай хослуулсан тул 
мэдрэлийн тогтолцоог 
бэхжүүлж, арьс, үсний 
байдлыг сайжруулна, мөн 
үндсэн бодисын солил- 
цоог идэвхижүүлнэ.

Найрлага: цангисийн нунтаг, 
урьдчилан бэлдсэн аминдэмүү-
дийн холимог Н32760 (В1, В2, В6, 
В12 аминдэмүүд, никотинамид, 
фолийн хүчил). 

30 капсул 21 200 ₮

500651
ГЛЮКОЗАМИН 
БА ХОНДРОИТИН 
Глюкозамин ба хондроитин 
үе мөч гэмтэхээс сэргийлнэ, 
мөгөөрсөн эдийн тэсвэрлэх 
чадвар, уян хатан чанарыг 
нэмэгдүүлнэ.

Найрлага: глюкозамины сульфат, 
хондроитинсульфат.

60 капсул 25 600 ₮

500625
БЕТАИН  
БА В АМИНДЭМҮҮД
Зүрх-судасны тогтолцоог 
дэмжиж, нас ахихад гарах 
өөрчлөлтүүдээс хамгаалах 
аминдэмийн иж бүрдэл. 
Бетаин, фолийн хүчил, 
В6 болон В12 аминдэмүү-
дийн үр дүнтэй хослол нь 
гомоцистеины солилцоог 
хэвийн болгож, зүрхний 
булчингийн, судас ба 
бичил судасны гэмтлээс 
сэргийлнэ.

Найрлага: аминдэм, органик 
иж бүрдэл cardioAGE™ (бетаин 
гидрохлорид, фолийн хүчил, 
пиридоксины гидрохлорид, циано-
кобаламин).

30 капсул 24 000 ₮

500652
ГОО САЙХАНЫ 
АМИНДЭМҮҮД  
Эмэгтэйчүүдэд зориулсан Q10 
ба фолийн хүчилтэй иж бүр-
дэл: үс ба арьсны гоо сайханг 
дэмжинэ, хөгширөлтөөс хам- 
гаалж, эрч хүчээр цэнэглэнэ.

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн амин-
дэмүүдийн холимог H33802/1 (A, D3, 
Е, К1, B1, B2, B6, B12, С аминдэмүүд, 
никотинамид, фолийн хүчил, пантотены 
хүчил, биотин), таурин, коэнзим Q10, 
Е аминдэм, D3аминдэм, фолийн хүчил.

30 капсул 20 200 ₮

500676
КАЛЬЦИТАЙ 
АМИНДЭМҮҮД
Биеийн ерөнхий байдлыг 
дэмжиж, ажиллах чадварыг 
нэмэгдүүлэх, яс, хумс болон 
шүдийг бэхжүүлэх аминдэм, 
эрдсийн иж бүрдэл.

Найрлага: кальцийн карбонат, урьдчи-
лан бэлдсэн аминдэмүүдийн холимог 
Н33802/1 (А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С 
аминдэмүүд, никотинамид, фолийн 
хүчил, пантотены хүчил, биотин), Е амин-
дэм, С аминдэм, D3 аминдэм, А аминдэм, 
В6 аминдэм, В12 аминдэм, фолийн хүчил.

60 капсул 16 100 ₮

500626 
ДИОСМИН БА РУТИН 
Диосмин, рутин ба хэт өвсний нахиаг хослуулсан 
учир иж бүрдэл нь том болон жижиг судсанд үр 
дүнтэй нөлөөлж, бүх биеийн цусны эргэлтийг хэ-
вийн байлгана.

• ХАВАНГ ЯЛАН ДИЙЛНЭ 
Хэт өвсний нахиа, диосмин ба рутин эд дэх шин-
гэний хуримтлалыг бууруулна.

• ХУРДАН ҮЙЛЧИЛНЭ 
Биофлавоноидууд диосмин ба рутин хөлний 
таагүй, хүндрэх мэдрэмжийг хурдан арилгана.

• ТОЛИГОР АРЬС 
Идэвхитэй бодисууд арьсны тунгалгийн эргэл-
тийг сайжруулж, судасны торлогыг багасгана.

ФЛАВОНОИДУУД  
(диосмин ба рутин) 
Эсийн амьсгал ба бодисын солил-
цоог сайжруулна, бичил судас бо-
лон цусны судасны хананд сайнаар 
нөлөөлнө.

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ТАЦ 
МОДНЫ ХАНД
Венийн судсыг чангална, цусны 
эргэлтийг идэвхижүүлнэ, венийн 
судасны ханыг бэхжүүлж, эсийн 
бодисын солилцоог сайжруулна.

Найрлага*: диосмин, рутин, хэт өвсний нахиа.
*  Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

60 шахмал 56 100 ₮

Өвлийн улиралд биеийн идэвхитэй хөдөлгөөн 
багасдаг тул цусны эргэлт удааширч, тунгалгийн 
эргэлт хямардаг. Энэ нь хөдөлгөөн багатай хүмүүст 
хамааралтайгаас гадна мөн оффисын ажилтнуудад 
ч тохиолддог. Жижиг судаснууд, тэр дундаа дотор 
эрхтэнүүдийн судаснууд хэт их ачаалалд өртөж, 
ноцтой гэмтэл учирдаг.

500 мг

100 %

ШИНЭЧЛЭГДСЭН 
ТОМЪЁО!

40 Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүн. 2022   |   41



FATTY  
ACIDS

ХАМГИЙН ЧУХАЛ 
ЗҮЙЛД ЗОРИУЛСАН 

ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ ТОСНЫ 
ИЖ БҮРДЛҮҮД!

ТАВ ТУХ
Капсулжуулах тусгай технологи ашиг- 
ладаг тул идэвхитэй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн ашигтай чанаруудыг 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хүчинтэй 
хугацааны турш хадгалах боломжтой, 
харин less fish smell технологи нь оме-
га-3 хүчлүүдтэй бүтээгдэхүүний загас-
ны үнэрийг багасгадаг.

ҮР ДҮН
Хоногийн хэрэглээний зохистой тун нь 
ямар ч насны хүний биеийн байдлыг 
дэмжиж, хоолны цэсийг ашигтай тосны 
хүчлүүдээр баяжуулна.

ЧАНАР
ISO, НАССР болон GMP зэрэг дэлхийн 
чанарын стандартад нийцэх л эм зүйн 
түүхий эдийг бид ашигладаг.

500662 
СИБИРИЙН МААЛИНГА БА ОМЕГА-3
Өдөр тутам хэрэглэхэд зориулсан Е 
аминдэмээр баялаг омега-3 хүчлүүдийн 
концентрат. Орлуулашгүй эйкозапен-
таены ба докозагексаены хүчлүүд зөв 
бодисын солилцоог дэмжиж, зүрх-су-
дасны тогтолцоог хамгаална, тархины 
идэвхийг сайжруулна. Е аминдэм исэл- 
дэлтийн эсрэг хүчирхэг хамгаалалтыг 
хангана.
ГУРВАН КАПСУЛД:
56%* омега-3 хүчлүүд
Зүрх-судасны эмгэг үүсч хөгжихөөс 
сэргийлнэ, «хортой» холестериний 
түвшинг бууруулна.
97,3%* Е аминдэм
Зүрх, судасны исэлдэлтийн эсрэг маш үр 
дүнтэй хамгаалалтыг хангах Е аминдэ-
мийн хоногийн тунг агуулна.
125% эйкозапентаены хүчил
Зүрх-судасны, дархлааны ба дотоод 
шүүрлийн тогтолцоог дэмжинэ.
* Бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн хэрэглээний зохис- 
той түвшинээс.

Найрлага: далайн загасны тосноос гаргаж, дээд зэргээр 
цэвэршүүлсэн омега-3 тосны 75%-ийн концентрат MEG-
3™, маалингийн тос, Е аминдэм.

30 капсул 22 400 ₮

500661 
ХОЙД ТУЙЛЫН ОМЕГА-3
Өдөр тутам хэрэглэх омега-3 тосны хүчлүүдийн концен-
трат. Орлуулашгүй эйкозапентаены ба докозагексаены 
хүчлүүд зөв бодисын солилцоог дэмжиж, зүрх-судасны 
тогтолцоог бэхжүүлнэ, оюуны үйл ажиллагааг сайжруул-
на.
ГУРВАН КАПСУЛД:
50%* омега-3 хүчлүүд
Зүрх-судасны эмгэг үүсч хөгжихөөс сэргийлнэ, «хортой» 
холестериний түвшинг бууруулна.
52%* докозагексаены хүчил
Биемахбодид өөх тос хуримтлагдахыг багасгана, цусны 
эргэлтийг сайжруулна, харааны эрхтнүүдийг хамгаална.
91%* эйкозапентаены хүчил
Зүрх-судасны, дархлааны ба дотоод шүүрлийн тогтол-
цоог дэмжинэ.
* ХЗТ-ээс (бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн хэрэглээний зохистой түвшинээс).

Найрлага: далайн загасны тосны омега-3 тосны хүчлүүдийн иж бүрдэл.

60 капсул 28 300 ₮

ӨВЛИЙГ ИДЭВХИТЭЙ ДАВАХ 
ОМЕГА-3-ИЙН ХҮЧ ЧАДАЛ!
Поли ханаагүй тосны хүчлүүдийн дутагдал нь 
зүрх, судасны тогтолцооны эмгэг үүсэх нэг шалт- 
гаан болдог. Өвөл хоолны цэсэнд омега-3 дутаг-
дахад биеийн байдал муудаад зогсохгүй мөн 
арьс хуурайших, таталдах, бичил цууралт үүсэх, 
цочрох ба үрэвсэх зэрэг илрэлүүд гарч эхэлдэг. 
Гадаа гудамжинд болон дотор өрөө тасалгаанд 
агаарын хэм их зөрүүтэй байдаг учир хүрээлэн 
буй орчны сөрөг нөлөөг улам даамжруулдаг. 
Essential цувралын омега-3 — энэ бол янз бүрийн 
зориулалттай тосны иж бүрдлүүдийн гайхалтай 
сонголт юм.
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500688
ЛЮТЕИН БА ЗЕАКСАНТИН 
Гар утасны гэрлийн цацрагаас нүдийг хамгаалах, 
нас ахихад торлог бүрхүүлийн гэмтэл үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх байгалийн гаралтай бодис.
 • Зохимжтой тунгаар агуулагдах байгалийн га-

ралтай лютеин болон зеаксантин OptiSharp™.
 • Харааны эрхтэнүүдийг исэлдэлтээс хамгаалах 

Е аминдэм.

Найрлага: чацарганы тос, байгалийн гаралтай лютеин, байгалийн 
гаралтай зеаксантин OptiSharp®, Е аминдэм.

30 капсул 43 500 ₮

500659
БОРАГО БА АМАРАНТ 
Харшлын урвалаас урьдчилан сэргийлж, дархлаа-
ны тогтолцоог зөв ажиллуулах зориулалттай бо-
раго ба амарантын байгалийн гаралтай ургамлын 
тосонд сууриласан иж бүрдэл.
 • Гамма-линолений хүчил нь бораго болон ама-

рантын тосонд агуулагддаг бөгөөд харшлын 
идэвхийг түгжиж, үрэвслийн эсрэг үйлчилгээ-
тэй тусгай фермент буюу простагландин Е1-
ийн ялгаралтыг дэмждэг.

 • Е аминдэм нь исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг 
нэмэгдүүлнэ.

 • D3 аминдэм нь дархлааны тогтолцооны хэ-
вийн үйл ажиллагааг дэмжиж, кальци болон 
фосфорын шимэгдэлтийг сайжруулна.

Найрлага: ноцоргонын (бораго) тос, амарантын тос, Е аминдэм,  
D3 аминдэм.

30 капсул 29 700 ₮

500689
ЛИКОПИН БА ОМЕГА-3 
Зүрх-судасны тогтолцоог дэмжих холестериний 
эсрэг иж бүрдэл. 
 • Далайн гүний загасны тосноос гаргасан дээд 

зэргээр цэвэршүүлсэн омега-3 MEG-3™ иж 
бүрдэл (DSM Nutritional, Швейцари).

 • Ликопин Redivivo™ – холестеринийг нөөшлөгч 
байгалийн гаралтай бодис бөгөөд исэлдэлтийн 
эсрэг хамгийн хүчирхэг бодисуудын нэг юм.

Найрлага: далайн загасны тосноос гаргаж, дээд зэргээр цэвэршүүл-
сэн омега-3 тосны хүчлүүдийн MEG-3™ иж бүрдэл, байгалийн гарал-
тай ликопин Redivivo™.

30 капсул 32 000 ₮

500660
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ БЕТА-КАРОТИН 
БА ЧАЦАРГАНА 
Арьсны байгалийн гаралтай исэлдэлтийн эсрэг 
хамгаалалт болон ходоод, гэдсэнд үрэвслийн 
үйл явцууд үүсэхээс сэргийлнэ.
 • Байгалийн гаралтай чацарганы тос.
 • Бета-каротин CaroCare®.
 • Исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг сайжруулах 

E аминдэм.

Найрлага: чацарганын тос, токоферолуудын холимог (байгалийн 
гаралтай Е аминдэм), байгалийн гаралтай бета-каротин 30% 
CaroCare™.

30 капсул 22 200 ₮
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БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
БҮРЭЛДЭХҮҮН 
ХЭСГҮҮДЭЭР 
ХҮЧИРХЖҮҮЛСЭН:

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
Е АМИНДЭМ 
(токоферолын ацетат) – 
эсийн бүрхүүлийг исэлдэх 
гэмтлээс хамгаалах онцгойд 
хамгаалагч.

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
С АМИНДЭМ 
(ацерола ба нохойн 
хошууны ханднаас гаргасан) 
чөлөөт радикалуудын 
хамгийн идэвхитэй 
төрлүүдийг саармагжуулна.

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
БЕТА-КАРОТИН 
CAROCARE®
(урьдач аминдэм А) исэлдэх, 
нөхөн сэргээх үйл явцуудад 
ба уургийн нийлэгшийлтийн 
хянан зохицуулалтанд 
оролцоно.

500863
НОВОМИН-N
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ А, Е, С 
АМИНДЭМҮҮДИЙН ИСЭЛДЭЛТИЙН 
ЭСРЭГ БАМБАЙ

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
хамгийн үр дүнтэй тун ба тэдгээ-
рийн хоорондох нарийн сонгосон 
харьцаа нь эрч хүчийг нэмэгдүүлэх, 
бүтээгдэхүүний хамгаалах идэв-
хийг олон удаа сайжруулах өвөр-
мөц нөлөө үзүүлдэг.

Найрлага: фруктоз, аскорбины хүчил, Е амин-
дэмийн ацетат, ацерола ба нохойн хошууны 
ханд (байгалийн гаралтай С аминдэмийн эх 
үүсвэр), А аминдэмийн ацетат, байгалийн 
гаралтай бета-каротин CaroCare®, байгалийн 
гаралтай Е аминдэм.

50 капсул 32 100 ₮ 

ДОМОГТ 
БҮТЭЭГДЭ-
ХҮҮНИЙ 
ШИНЭ 
ТОМЪЁО

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ DSM 
NUTRITIONAL (ШВЕЙЦАРИ) 
БА NATUREX (ФРАНЦ) 
КОМПАНИУДТАЙ ХАМТРАН 
БОЛОВСРУУЛСАН.

500020
НОВОМИН
АМИНДЭМИЙН ИЖ БҮРДЭЛ  
(А, С, Е АМИНДЭМҮҮДТЭЙ)

Найрлага: бичил талст целлюлоз (дүүргэгч), 
С аминдэм (аскорбины хүчил), Е аминдэм 
(альфа-токоферолын ацетат), А аминдэм (рети-
нолын ацетат).

120 капсул 33 000 ₮

Сууринд нь янз бүрийн нөхцөлд биемахбодид исэлдэл- 
тийн эсрэг онцгойд дэмжлэг үзүүлэх тусгай тунгаар 
агуулагдах А, Е ба С аминдэмүүдийн хослол оршино. 
ИЖ БҮРЭН ХАМГААЛАЛТ БА ДЭМЖЛЭГ:
 • ханиад томууны үед;
 • стресст өртөх ба өвчний дараа бие сулрахад;
 • экологийн таагүй нөхцөлтэй газар нутагт оршин суух 

үед;
 • хордлого ба цацраг туяанаас үүдэлтэй бусад нөхцөлд; 
 • цар тахлын хүнд нөхцөлүүдэд.

30 ЖИЛИЙН ТҮҮХТЭЙ 
ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
ИЖ БҮРДЭЛ
 • ЦАГ ХУГАЦААГААР ШАЛГАГДСАН ҮР ДҮН: 

КОМПАНИЙН НЭР ТӨРӨЛД 25 ЖИЛ

 • ДЭЛХИЙ ДАЯАРХИ ХЭРЭГЛЭГЧИД ИТГЭДЭГ: 
ОХУ БА ТУХН, ЕВРОП, АЗИ БА АНУ-Д 15 САЯ ГАРУЙ 
САВЛАГААГ БОРЛУУЛСАН БАЙНА

 • ОНЦГОЙД БОЛОВСРУУЛАЛТ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 
ХАНДЛАГА*

ДОМОГТ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН!

* Клиник судалгааны үр дүнгээр. «НовоМин»-ы 
анхны загвар болох «Резистон» иж бүрдэлд 
В.Н.Суколинскийн авсан патент.

46 Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүн. 2022   |   47



FORMULA 1 
EXTRACELLULAR D.TOX
ЭС ХООРОНДОХ ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 

Найрлага: зууннастын ханд, таван салааны 
ханд, үхэр гоньдны ханд, заруул цэцгийн 
ханд, балжингармын үндсийн ханд, эхи-
нацейн ханд, ногоон цайны ханд, баавгайн 
чихний ханд, шивлээ өвсний ханд.

FORMULA 2 
INTRACELLULAR D.TOX
ЭСИЙН ДОТООД ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Найрлага: тоонолжин цэцгийн ханд, си-
бирийн хөмүүлийн ханд, арзаахайн ханд, 
алтанцэгцүүхэйн ханд, эмийн хулганасүүлийн 
ханд, зэрлэг тунхууны ханд, байгалийн гүүн-
хөхийн ханд.

FORMULA 3 
ANTIOXIDANT D.TOX
ЭСИЙН ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
ХАМГААЛАЛТ

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн исэлдэлтийн 
эсрэг холимог RUS30257, эмийн хулганасүү-
лийн ханд, цангис жимсний ханд, усан үзэм-
ний үрийн ханд, ганга өвсний ханд, хахуун 
өвсний ханд, С аминдэм, ногоон цайны ханд, 
рутин, Е аминдэм, ликопин, нэрсний ханд, 
бета-каротин, дигидрокверцетин, А аминдэм.

ДОМОГТ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД

БИЕМАХБОДИЙН БҮХ 
ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛНЭ:
 • Харшлыг бууруулна
 • Хоол боловсруулалтыг тогтвор-

жуулна
 • Хүчтэй дархлаа
 • Зүрх эрсдэлд өртөхгүй
 • Тайван нойрсоно

ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
ХАМГААЛАЛТ:
 • Биемахбодийн залуу нас
 • Биеийн байдал сайжирна
 • Стресст тогтвортой болно

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 
ДАВУУ ТАЛУУД

500213  
RENAISSANCE TRIPLE SET
ДЭЭД ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ИЖ БҮРЭН 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Renaissance Triple Set 
бүтээгдэхүүний найрлаганд 
агуулагдах ургамлын хандны 
идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүү-
дийг шинжлэх ухаанаар батла-
сан бөгөөд нарийн тунг хангадаг.
 • Идэвхитэй бодисуудын өндөр 

агууламжтай.
 • Өндөр түвшиний шингээлттэй.
 • Өндөр идэвхитэй бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдтэй.
 • Илэрхий, хурдан үр дүнтэй.

30 уут 3 капсултай 
Курс 15 хоног 98 300 ₮

Хоёр долоо хоног хэрэг-
лэхэд л гүн цэвэрлэгээ 
явагдана.

Ижил төстэй ихэнхи 
бүтээгдэхүүнүүдээс ял-
гаатай нь эс хоорондох 
орон зайг цэвэрлээд зог-
сохгүй мөн эсийн дотоод 
орчныг цэвэрлэнэ.

Исэлдэлтийн эсрэг бодисуу-
дыг дээд зэргээр агуулсан 
хордлого тайлах хүчирхэг 
иж бүрдэл.

Эвтэйхэн савлагаа: капсул-
тай уут байнга гар доор 
байна.

Тав тухтай үйлчилгээ: 
стрессгүй, өлсөхгүй, бие 
ядраах ажилбаргүй, хэвийн 
амьдралын хэмнэлийг зөр-
чихгүй.

жил амжилттай 
хэрэглэсэн 
туршлагатай

Өргөн цар 
хүрээтэй эрдэм 
шинжилгээний 
бааз

2007 оноос 
патентлагдсан 
технологи

30ЭСИЙН ТҮВШИНД ЦЭВЭРЛЭНЭ:
 • Бодисын солилцоо хурдан 

явагдана
 • Гоёмсог арьс ба үс
 • Тамир тэнхээ ба эрч хүч

500113
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ТОМЪЁО 3
Иж бүрдлийн найрлаганд агуулагдах байга-
лийн гаралтай 20 хүчирхэг исэлдэлтийн эсрэг 
бодисууд:
 • Эсийн гадаад хамгаалалтыг хангана — эсийн 

эргэн тойрны чөлөөт радикалуудыг холбож, 
саармагжуулна.

 • Эсийн хамгаалалтыг бэхжүүлнэ — эсийн ха-
ныг гэмтээдэг исэлдэх үйл явцуудыг саатуул-
на.

 • Эсийн дотоод хамгаалалт — эс доторхи чөлөөт 
хүчилтөрөгчийг саармагжуулах ферментүү-
дийн ажиллагааг идэвхижүүлнэ.

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн исэлдэлтийн эсрэг холимог RUS 
30257 (В1, В2, В6 аминдэмүүд, цайр, зэс, йод, марганец, хром, 
селен), хулганасүүлийн ханд, цангисийн ханд, усан үзэмний ясны 
ханд, ганга өвсний ханд, хахуун өвсний ханд, С аминдэм, ногоон 
цайны ханд, рутин, Е аминдэм, ликопин Redivivo®, нэрсний ханд, 
бета-каротин CaroCare®, дигидрокверцетин, А аминдэм.

120 капсул 48 900 ₮
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500116

ТРИГЕЛЬМ ШИМЭГЧИЙН ЭСРЭГ ГУРВАН ҮЕТ 
ХӨТӨЛБӨР

 47 000 ₮

ДОМОГТ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД

400753
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
ЭСИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ИЖ БҮРЭН 
ТОГТОЛЦОО

Домогт БИХН «Истоки чистоты» — энэ 
бол биемахбодийн эндоэкологийн үнд-
сэн үйл явцуудыг идэвхижүүлэх эсийн 
цэвэрлэгээний иж бүрэн тогтолцоо юм:
 • эс хоорондох цэвэрлэгээ;
 • эсийн дотоод орчны цэвэрлэгээ;
 • исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалт.

ТОМЪЕО 1 
ЭС ХООРОНДОХ ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 

Найрлага: анисны навч, бэриш өвс, алтанцэгцүүхэйн 
өвс, хошоонгорын өвс, шимэрсийн үндэс, сөд өвсний үн-
дэс, даливсын үндэс, марал цэцэг, зэдгэлж өвс, үхрийн 
нүдний навч, чихэр өвсний үндэс, тарнын өвс, баавгайн 
чихний навч, шивлээ өвс, ганга өвс, ногоон цайны ханд, 
эхинацеин ханд.

ТОМЪЕО 2
ЭСИЙН ДОТООД ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Найрлага: тоонолжин цэцгийн ханд, силимарин, ногоон 
цайны ханд, даливсын үндэс, мөнхцэцэг, боролзгоны 
ханд.

ТОМЪЕО 3 
ЭСИЙН ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
ХАМГААЛАЛТ

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн аминдэм, эрдсийн 
холимог RUS30535 (Е аминдэм ацетат, аскорбины хүчил, 
А аминдэм ацетат, бета-каротин, цайр, зэс, селен), 
ганга өвс, нохойн хошуу, грейпфрутын ясны ханд, усан 
үзэмний ясны ханд, ногоон цайны ханд, марганцийн 
аспарагинат, А аминдэм.

180 капсул  48 900 ₮

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
ӨГЛӨӨНИЙ БА ОРОЙНЫ ТОМЪЁОНУУД

Бүтээгдэхүүний хоёр үетэй томъёо: өдөр 
идэвхитэй байлгах, шөнө тайван нойр-
суулах зориулалттай төгс сонгосон амин-
дэмүүд ба эрдсүүдийн хослол!
60 капсул 33 000 ₮

ИЖ БҮРДЭЛ «ӨГЛӨӨ»:  
УЛБАР ШАР КАПСУЛ 
Энергийн идэвхитэй солил-
цоо явагдаж, хуримтлагдсан 
бодисууд байнга зарцуулаг-
дах үе шат.

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн амин-
дэмийн холимог Н33802/1 (C аминдэм, 
никотинамид, E, В₆, В₁, В₂, А аминдэмүүд, 
фолийн хүчил, биотин, К₁ аминдэм, панто-
тений хүчил, В₁₂, D₃ аминдэмүүд), ликопин, 
элеутерококкийн ханд, ногоон цайны ханд, 
бета-каротин, Е аминдэм, парааминобен-
зойны хүчил, коэнзим Q10, лавитол (диги-
дрокверцетин), D₃ аминдэм, А аминдэм, 
фолийн хүчил.

ИЖ БҮРДЭЛ «ОРОЙ»:  
ЦЭНХЭР КАПСУЛ 
Эд, эсийн нөхөн сэргээлт яваг-
дана, биемахбодийн нөөцийг 
дахин хувиарлаж, өдөртөө 
зарцуулагдах бодисуудыг 
хянан зохицуулна.

Найрлага: урьдчилан бэлдсэн аминдэм, 
эрдсийн холимог CustoMix Minerals (төмөр, 
цайр, зэс, марганец, инозитол, йод, селен), 
хулганасүүлийн ханд, бамбайн ханд, шивлээ 
өвсний ханд, Lalmin Mо 2000™ (молибден 
агуулах идэвхигүйжүүлсэн хөрөнгө 
Saccharomyces cerevisiae), байгалийн гүүн-
хөхийн ханд, фукусын ханд, цайрын цитрат, 
Lalmin Se 2000™ (селенометионин хэлбэрийн 
селен агуулах идэвхигүйжүүлсэн хөрөнгө 
Saccharomyces cerevisiae), марганцийн аспа-
рагинат, хромын пиколинат.

ТОМЪЁО 1: ПАРАЛАКС
ГЭДЭС БА ЦӨС ДАМЖУУЛАХ СУВГИЙН 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Ургамлын иж бүрдэл нь гэдэс 
болон цөс дамжуулах сувгийг үр 
дүнтэйгээр цэвэрлэж, шимэгчдийг 
эсэргүүцэх үйлчилгээнд биемах-
бодийг идэвхитэй бэлтгэнэ. 

Найрлага: марал цэцэг, ногоон цайны ханд, 
хөмүүлийн ханд, улиас модны холтосын ханд, 
ганга өвс.

30 капсул

ТОМЪЁО 2: ФИТОПАР
ШИМЭГЧДИЙН ЭСРЭГ ЦОХИЛТ

Байгалийн гаралтай бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд шимэгчдийн эсрэг хү-
чирхэг үйлчилгээтэй: шимэгчдийг 
хоргүйжүүлж, гэдэс ба цөс дам-
жуулах сувгаас гадагшлуулна.

Найрлага: марал цэцэг, хонгорзул, ногоон 
гоньдны ханд.

60 капсул

ТОМЪЁО 3: ЭНТЕРОВИТ
НӨХӨН СЭРГЭЭЖ, БЭХЖҮҮЛНЭ

Зөгийн балны уусмал нь гэдэс- 
ний хэвийн бичил орчныг дэм-
жинэ, үлдэгдэл шимэгчдийг га-
дагшлуулж, үр дүнг бэхжүүлнэ.

Найрлага: байгалийн зөгийн бал, бүрэлгэ-
нийн нухаш, анхилуун башир цэцгийн нунтаг, 
цагаан гаа, бергамотын тос. 

200 г

500094
АДАПТОВИТ
ЭНЕРГИ ЗАСЛЫН ИЖ БҮРДЭЛ

• Мэдрэлийн тогтолцооны идэвхийг 
нэмэгдүүлнэ.

• Анхаарал төвлөрөлтийг сайж- 
руулна.

• Бодисын солилцоог хэвийн бол-
гож, ажиллах чадвар болон бие-
махбодийн хамгаалах хүч чадлыг 
нэмэгдүүлнэ.

Найрлага: хонголзуурын ханд, алтангагнуурын 
үндэс ба үндэслэг ишийн ханд, хүн орхоодойн ханд, 
элеутерококкийн ханд, манжуур тавалганын үндэс, 
хятад нимбэгэнийн үрийн ханд, натрийн бензоат, 
нэрмэл ус.

10 мл  21 000  ₮
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«СИНХРОВИТАЛ»:  
ТАНЫ 
ХРОНОБИОЛОГИЙН 
ХАМГААЛАЛТ

500050
СИНХРОВИТАЛ VII
ХАРААНЫ ХРОНОБИОЛОГИЙН ХАМГААЛАЛТ

Нүдний торлог бүрхүүл болон болорыг 
гэрлийн гэмтлээс хамгаалах иж бүрдэл 
шийдэл.

Өглөөний иж бүрдэл: алтайн аронийн ханд, карелийн 
нэрсний ханд, гибискусын ханд.
Оройны иж бүрдэл: ацеролын ханд, нохойн хошууны 
ханд, байгалийн гаралтай лютеин, байгалийн гаралтай 
бета-каротин CaroCare®, тосон С аминдэм (аскорбилпаль-
митат), байгалийн гаралтай зеаксантин OptiSharp®.

60 капсул 85 100 ₮

500065
СИНХРОВИТАЛ VI
ҮЕ МӨЧНИЙ ХРОНОБИОЛОГИЙН ХАМГААЛАЛТ

Үений эдийг хамгаалж, хэвийн болгох иж 
бүрдэл.

Өглөөний иж бүрдэл: глюкозамины гидрохлорид, 
цагаан бургасны холтосны ханд, хондроитинсульфат.
Оройны иж бүрдэл: глюкозамины гидрохлорид, гарпа-
гофитумын үндэсний ханд, хондроитинсульфат, нохойн 
хошууны ханд.

60 капсул 48 900 ₮

500071
СИНХРОВИТАЛ II
ТАРХИНЫ ЭСИЙН ХРОНОБИОЛОГИЙН  
ХАМГААЛАЛТ

Бат бөх ой тогтоолт болон оюуны 
ажиллагааг дэмжихэд туслалцаа 
үзүүлэх мэдрэлийг хамгаалах иж 
бүрдэл.

Өглөөний иж бүрдэл: гинкго билобын ханд, 
хүн орхоодойн ханд, готу колын ханд, аскорбил-
пальмитат.
Оройны иж бүрдэл: мүгваа цэцгийн ханд, алтан 
цэгцүүхэйн ханд, аскорбилпальмитат, байгалийн 
гүүн хөхийн ханд.

60 капсул 63 000 ₮

500072 
СИНХРОВИТАЛ III
ЗҮРХНИЙ ХРОНОБИОЛОГИЙН ХАМГААЛАЛТ

Зүрх-судасны тогтолцоог хэвийн 
ажиллуулж, холестерины түвшинг 
бууруулна.

Өглөөний иж бүрдэл: овъёосны бета-глюкан 
OatWell® 28, липоеийн хүчил.
Оройны иж бүрдэл: долоогоны навч, цэцгийн 
ханд, Lalmin Se 2000™ (селенометионин хэлбэртэй 
селен агуулсан идэвхигүй эсгэгч Saccharomyces 
cerevisiae), байгалийн гаралтай ликопин Redivivo™.

100 капсул 51 100 ₮

500130
СИНХРОВИТАЛ IV
ЭЛЭГНИЙ ХРОНОБИОЛОГИЙН ХАМГААЛАЛТ

Элэгийг иж бүрнээр эрүүлжүүлэгч бай-
галийн гаралтай бүтээгдэхүүн. Элэгний 
эсүүдийн бодисын солилцоог идэв-
хижүүлж, тэдгээрийг нөхөн төлжүүлнэ.

Өглөөний иж бүрдэл: таурин, арзаахайн ханд (80% 
силимарин), заруулын навчны ханд (25% цинарин).
Оройны иж бүрдэл: байгалийн гаралтай элэг хамгаа- 
лах иж бүрдэл Таурофит™ (таурин, алтанцэгцүүхэйн 
ханд (5% гиперицин), байгалийн гүүн хөхийн ханд (5% 
байкалин).

60 капсул 23 600 ₮

БИЕМАХБОДИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 
БИОЛОГИЙН ХЭМНЭЛ 
БУЮУ НЭГ ЁСНЫ 
ДОТООД ЦАГ ХЯНАН 
ЗОХИЦУУЛДАГ.

БИОХЭМНЭЛ ХЭЗЭЭ 
ХЯМАРДАГ ВЭ?
 • Муу экологи.

 • Аминдэмүүдийн ба бичил 
элементүүдийн дутагдал.

 • Стресс, архаг ядаргаа.

«СИНХРОВИТАЛ» 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 
ЦУВРАЛ — БИОХЭМН-
ЭЛТЭЙ УЯН ЗОХИЦНО!
«Синхровитал» цувралын 
гол онцлог — биемахбодийн 
биохэмнэлийн ажиллагааг 
тооцсон тэнцвэржүүлсэн 
найрлага.
 • Бүх бодисууд зөвхөн өөрсдийн 
шатлалд маш өндөр үр ашигтай 
ажилладаг.

 • Биемахбодийн тогтолцоо тус 
болгонд чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлнэ.

 • Байгалийн биохэмнэлийг дэмжиж, 
хэвийн болгоно.

 • Нөхөн сэргээх үйл явцуудыг 
хурдасгана.
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400268
ЭПАМ-4
ЭЛЭГНИЙ 

Прополис ба барагшу-
наар баяжуулсан эмийн 
ургамлуудын ханднаас 
бүрдэх иж бүрдэл нь 
элэгний хэвийн үйл 
ажиллагааг дэмжинэ. 
«Эпам-4» бактерийн 
эсрэг үйлчилгээтэй, ха-
рин түүний найрлаганд 
багтах бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд нь цөс үүсэх ба цөс 
ялгарах үйл явцуудыг хэвийн 
болгоно.

Найрлага: ус, глицерин тээгч, элсний мөнхцэцэг, 
эмийн бамбайн үндэс, ариутгасан этилийн спирт, 
зөгийн сүүнцэр, прополис, унжгар хусны навч, эмийн 
жамбаганын үндэс, зоосон цэцгийн үндэс ба үндэслэг 
иш, сиймхий алтанцэгцүүхэй, хос гэрт халгайн навч, 
эрдэнэшишийн үрийн уутанцар, батрашийн навч, 
эмийн багваахай цэцэг, эгэл төлөгч өвс, нохойн хошуу, 
барагшун, нөөшлөгч калийн сорбат.

400265 
ЭПАМ-11
ХОДООД ГЭДЭСНИЙ 
Ургамлын иж бүрдлийг 
прополисоор баяжуул-
сан. Найрлаганд агуу-
лагдах бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд гэдэсний 
бичил орчинг хэвийн 
болгож, зөөлгөн туул-
гах үйлчилгээтэй ба 
биемахбодийн ердийн 
цэвэрлэгээг дэмжинэ.

Найрлага: ус, глицерин тээгч, ногоон цайны навч, 
этилийн ариутгасан спирт, зөгийн сүүнцэр, падгар 
бадааны үндэс, хос гэрт халгайн навч, эрдэнэшишийн 
үрийн уутанцар, батрашийн навч, эмийн багваахай 
цэцгийн үндэс, таван салааны навч, чихэр өвсний 
үндэс, эгэл төлөгч өвс, эмийн хулганасүүлийн навч, 
нөөшлөгч калийн сорбат.

400271 
ЭПАМ-7
ВИРУСЫН ЭСРЭГ

Прополис ба бараг-
шунаар баяжуулсан 
иж бүрдэл нь бие-
ийн эсэргүүцлийг 
дээшлүүлэх замаар 
бүх төрлийн халд-
варт өвчин, ялангу-
яа амьсгалын замын 
өвчин үүсгэгч ви-
русийн халдвараас 

хамгаалах үйлдэл үзүүлнэ. 

Найрлага: ус, глицерин тээгч, эхинацеи, шар 
долоогоно жимс, ариутгасан этилийн спирт, зөгийн 
сүүнцэр, прополис, барагшун, ганга өвс, элсний 
мөнхцэцэг, эгэл төлөгч өвс, эгэл хахуун өвс, сиймхий 
алтанцэгцүүхэй, хос гэрт халгайн навч, батрашийн 
навч, таван салааны навч, эгэл хотой өвс, эмийн 
алтантовч цэцэг, падгар бадааны үндэс, нөөшлөгч 
калийн сорбат, эгэл нарсны нахиа, эгэл нарсны 
шилмүүс, унжгар хусны навч, унжгар хусны нахиа.

400266 
ЭПАМ-24
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН
Ургамлын хандууд ба 
прополисийн иж бүр- 
дэлд эмэгтэйчүүдийн 
дааврын тэнцвэрийг 
хангах, сарын тэмдэг, 
цэвэршилттэй уялдан 
үүсдэг таагүй өөрчлөл-
түүдийг арилгахад 
нөлөөлдөг бүрэл-
дэхүүн хэсгүүд агуу-
лагдана. Бүтээгдэхүүн 
нь сарын тэмдгийн 

мөчлөгийг хэвийн байлгахад 
тусалдаг.

Найрлага: ус, глицерин тээгч, чихэр өвсний үндэс, шар 
долоогоно жимс, өргөст элеутерококкийн үндэс, этилийн 
ариутгасан спирт, зөгийн сүүнцэр, прополис, падгар 
бадааны үндэс, эгэл бүрэлгэнэ жимс, хос гэрт халгайн 
навч, эмийн балжингармын цэцэг, тарнын өвс, эгэл 
төлөгч өвс, чага (хусны мөөг), нохойн хошууны жимс, 
нөөшлөгч калийн сорбат.

400267
ЭПАМ-31
ХОЛБОГЧ ЭДИЙН
Прополис, зөгийн сүүн-
цэр болон барагшунаар 
баяжуулсан иж бүрдэл 
нь холбогч эдийн бүт-
цийг сайжруулах, үе 
мөчний хэвийн ажил-
лагааг дэмжих зориу-
лалттай. Холбогч эд нь 
ихэнхи эрхтэнүүдийн 
тулгуурыг бүрдүүлж, 
яс, үе мөч, шөрмөс, 
мөгөөрсийг бүтцийн 

голлох элемент болдог.

Найрлага: ус, глицерин тээгч, шар долоогоно жимс, 
эгэл анисны навч, чихэр өвсний үндэс, этилийн 
ариутгасан спирт, зөгийн сүүнцэр, прополис, эсгийн 
даливсийн үндэс, эгэл төлөгч өвс, эгэл анис жимс, эгэл 
бүрэлгэнэ жимс, хос гэрт халгайн навч, чага (хусны 
мөөг), унжгар хусны нахиа, талын шивлээ өвс, бараг-
шун, нөөшлөгч калийн сорбат.

400270 
ЭПАМ-44
ЗҮРХНИЙ 

Иж бүрдэл нь зүрх-су-
дасны тогтолцооны 
үйл ажиллагааг 
хэвийн болгох, бие-
махбодийг ерөнхийд 
нь бэхжүүлэхийн 
зэрэгцээ тайвшруулах 
нөлөө үзүүлнэ. Энэхүү 
бүтээгдэхүүнийг зүрх-
ний олон өвчний шалт- 

гаан болох зүрх-судасны тог-
толцооны стрессийг эсэргүүцэх 
чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
тусгайлан боловсруулсан.

Найрлага: ус, глицерин тээгч, чихэр өвсний үндэс, 
зүрхний хотой өвс, эмийн бамбайн үндэс, тэс жимс, 
шар долоогоно жимс, ариутгасан этилийн спирт, 
зөгийн сүүнцэр, прополис, унжгар хусны навч, хос 
гэрт халгайн навч, энгийн төлөгч өвс, эмийн яншуйн 
үр, талын шивлээ өвс, батрашийн навч, нөөшлөгч 
калийн сорбат.

400274 
ЭПАМ-96
БӨӨРНИЙ 
Ургамлын иж бүрдэл нь 
бөөр, шээс ялгаруулах 
замын эрхтэн тогтол- 
цооны хэвийн үйл ажил-
лагааг дэмжих үйлчил-
гээтэй. Найрлаганд нь 
агуулагдах байгалийн 
гаралтай бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд шээс хөөх зөөлөн 
үйлчилгээтэй ба үрэвсэл 
намдаах үр дүн үзүүлнэ. 

Найрлага: ус, глицерин тээгч, элсний мөнхцэцэг, 
зүрхний хотой өвс, өргөст элеутерококкийн үндэс, 
этилийн ариутгасан спирт, зөгийн сүүнцэр, прополис, 
эгэл хахуун өвс, падгар бадааны үндэс, сиймхий 
алтанцэгцүүхэй, хос гэрт халгайн навч, эгэл арц, таван 
салааны навч, эмийн алтантовч цэцэг, эгэл гоньд, эгэл 
төлөгч өвс, ганга өвс, унжгар хусны навч ба нахиа, 
нөөшлөгч калийн сорбат, барагшун.

 400273
ЭПАМ-900
АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН
Прополисоор баяжуул-
сан ургамлын хандны 
иж бүрдэл нь ханиад, 
томуугаар өвчилсөн 
үед биемахбодийн 
нөхөн сэргэх үйл яв-
цуудыг дэмжиж, хур-
дасгана. 

Найрлага: ус, глицерин тээгч, алтангагнуурын үн-
дэс, эгэл цангис жимс, эгэл элхаршийн навч, этилийн 
ариутгасан  спирт, зөгийн сүүнцэр, прополис, эмийн 
жамбаганын үндэс, унжгар хусны навч, эгэл анисны 
навч, өндөр зоосон цэцгийн үндэс, эгэл хахуун өвс, 
зүрхэн хэлбэрт далдуу модны цэцэг, эмийн бал-
жингарма цэцэг, эмийн хулганасүүлийн навч, таван 
салааны навч, батрашийн навч, эгэл нарс модны 
нахиа ба шилмүүс, нөөшлөгч калийн сорбат.

400264 
ЭПАМ-1000
МЭДРЭЛИЙН 
Иж бүрдэл нь биемах-
бодийг стресс ба ядар-
гаатай тэмцэхэд тусла-
на, ажиллах чадварыг 
дээшлүүлж, нойрыг 
хэвийн болгоно, сэтгэл 
санааны ачаалалтай 
үед биемахбодийг 
хурдан сэргээнэ. 

Найрлага: ус, глицерин тээгч, эмийн бамбайн үндэс, 
алтангагнурын үндэс, өргөст элеутерококкийн 
үндэс, элсний хотой өвс, этилийн ариутгасан спирт, 
зөгийн сүүнцэр, прополис, эмийн балжингарма 
цэцэг, талын шивлээ өвс, батрашийн навч, эмийн 
хумсан цэцэг, эгэл анисны навч, унжгар хусны нахиа, 
нөөшлөгч калийн сорбат.

ЭПАМ-ТЕХНОЛОГИУДЫН
ХАМТАРСАН ХАРИЛЦАН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Байгалийн гаралтай эмульсид хамгийн шилдэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бид нэгтгэсэн. «ЭПАМ» цувралын 
бүтээгдэхүүнд ургамлын болон зөгийн эмчилгээний зуун жилийн туршлага, бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн үр дүнгийн баримтат баталгаа ба мэдээж хэрэг хэрэглэгчдийн хувирашгүй хайр шингэсэн. 
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500584
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН 
ФИТОЦАЙ № 4
ХӨНГӨН АМЬСГАЛ

Сибирийн өвс ургамлын 
сонгодог хольц нь аж-
лын өдрийн ядаргааг 
тайлна, амьсгалыг хөн-
гөвчилж, зөөлөн баялаг 
үнэрээр тав тухтай уур 
амьсгалыг бүрдүүлнэ.

ДАЛДУУ МОД — бактери эсэргүүцэх 
үйлчилгээтэй.

АЛТАНТОВЧ — мэдрэлийн ачааллыг 
бууруулахад тусална.

ХАХУУН ӨВС — амьсгалыг хөнгөвчилнө.

АЛИМНЫ хэлтэрхийнүүд — цайны 
амтыг тодруулна.

30 шүүгч  
уут 1,5 г-аар 9000 ₮

500583 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН 
ФИТОЦАЙ № 3
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ СТРЕСС 
ЭСЭРГҮҮЦЭГЧ

Ургамлын зөөлөн амттай 
сайхан анхилуун үнэртэй 
цай нь тайвшруулж, ачаалал 
ихтэй ажлын өдрийн дараа 
амраана.

БАМБАЙ ӨВС — зүрхний хэмнэлийг 
тайвшруулна, ердийнөөр нойрсоход 
тусална.

ХОТОЙ ӨВС — зөөлөн тайвшруулах 
үйлчилгээтэй.

ХАХУУН ӨВС — мэдрэлийн тогтол-
цоонд сайнаар нөлөөлж, сэтгэл санааг 
дэмжинэ.

АЛТАНТОВЧ — бактери эсэргүүцэх 
үйлчилгээтэй.

АЛТАНЦЭГЦҮҮХЭЙ — биемахбодь 
дахь үрэвслийн үйл явцуудыг багасгана.

БАТРАШ — судас тэлэх үйлчилгээтэй.

НИМБЭР ӨВС — биемахбодийг их 
хэмжээний биофлавоноидууд ба бусад 
органик нэгдлүүдээр хангана.

30 шүүгч  
уут 1,5 г-аар 9000 ₮

500581 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН 
ФИТОЦАЙ № 1
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ БА ШИНГЭН 
ГАДАГШЛУУЛАХ

Ногоон цай, гишүүн, бо-
ролзгоно болон хошоонгор 
ургамлын цуглуулга. 

Найрлага: ногоон цайны навч, 
гишүүний холтос, халгайн навч, 
даливсын үндэс, үхрийн нүдний навч, 
алтантовч цэцэг, тайгын боролзгоно, 
хошоонгор.

30 шүүгч  
уут 1,5 г-аар 9000 ₮

500582 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН 
ФИТОЦАЙ № 2 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН 
УЯН ЗОХИЦОЛ

Хулганасүүл, нимбэр, бат-
раш болон хошоонгорын 
анхилуун үнэртэй ханд.

Найрлага: хотой өвс, царгас, эмт ним-
бэр, батрашийн навч, хулганасүүлийн 
навч, алтанцэгцүүхэй, хахуун өвс, 
хошоонгор.

30 шүүгч  
уут 1,5 г-аар 9000 ₮

500856
BAIKAL TEA COLLECTION
ЦАЙНЫ БАГЦ

Байгалийн үнэ цэнэтэй бэлгийг 
нээж, сибирийн уламжлалт фито 
цайны гайхалтай үнэр, амтыг таа-
шаагаарай. Өвс ургамлаар эмчлэгч 
домч нарын гараар түүж авсан 
энэхүү цай нь таны өдрийг эрч 
хүчээр дүүргэж, хотын амьдралын 
бужигнаанаас ангижрахад тусал-
на. Дөрвөн амт — биеийн байдлыг 
гайхалтай сайжруулж, сэтгэл санааг 
өөдрөг болгоно!

Багцын найрлага:
Зэрлэг ургамлын фитоцай № 1  
(Цэвэрлэгээ ба шингэн гадагшлуулах)
Зэрлэг ургамлын фитоцай № 3  
(Байгалийн гаралтай стресс эсэргүүцэгч)
Зэрлэг ургамлын фитоцай № 4 (Хөнгөн амьсгал)
Зэрлэг ургамлын фитоцай № 8  
(Зүрхний амар амгалан)

40 шүүгч уут  
1,5 г-аар 15 400 ₮
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500586 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН  
ФИТОЦАЙ № 6 
ЭЛЭГНИЙ ХАМГААЛАЛТ

Алтанцэгцүүхэй, батрашийн навч, 
алтантовч, эрдэнэшишийн үрийн 
уутанцар агуулсан ургамлын 
цуглуулга.

Найрлага: эрдэнэшишийн сахал, марал 
цэцэг, алтанцэгцүүхэйн өвс, батрашийн навч, 
алтантовч, нохойн хошууны үр, тарнын өвс.

30 шүүгч уут 1,5 г-аар 9000 ₮

500588
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН  
ФИТОЦАЙ № 8 
ЗҮРХНИЙ АМАР АМГАЛАН

Үхрийн нүдний навч, долоогоно 
жимс, хотой өвсний ханд.

Найрлага: долоогоно, жавхаа өвс, хотой өвс, 
тарнын өвс, нимбэр, үхрийн нүдний навч.

30 шүүгч уут 1,5 г-аар 9000 ₮

500587 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН  
ФИТОЦАЙ № 7 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Шивлээ, зэдгэлж өвсийг цангис ба 
үхрийн нүдний навчаар баяжуул-
сан ханд.

Найрлага: үхрийн нүдний навч, туулайн 
тагнай, зэдгэлж, нохойн хошуу, цангисийн 
навч, чихэр өвсний үндэс, талын шивлээ өвс.

30 шүүгч уут 1,5 г-аар 9000 ₮

500589 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН  
ФИТОЦАЙ № 9 
НҮҮРС-УСНЫ ХЯНАЛТ

Даливсийн үндэс, царгас, цагаан 
шошийн хальс, нэрсний нахианы 
цуглуулга.

Найрлага: шошийн хальс, эгэл нэрсний 
нахиа, элеутерококкийн үндэс, царгас өвс, 
хулганасүүлийн навч, чага, даливсийн үндэс.

30 шүүгч уут 1,5 г-аар 9000 ₮

500585 
ЗЭРЛЭГ УРГАМЛЫН  
ФИТОЦАЙ № 5 
ТАВ ТУХТАЙ ХООЛ ШИНГЭЭЛТ

Алтантовч, боролзгоно, таван 
салаа болон бэриш өвсний 
цуглуулга.

Найрлага: боролзгоно, алтантовч цэцэг, 
нохойн хошуу, таван салааны навч, бэриш.

30 шүүгч уут 1,5 г-аар 9000 ₮
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500563 
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР CORENRG 
ПРОПОЛИСТОЙ

Байгалийн гаралтай прополистой 
CoreNRG зажилдаг цэлцэгнүүр — исгэ-
лэн, амтлаг, ашигтай! Сибирийн тайгын 
эрч хүчээр цэнэглэгдэж, энгийн амтта-
ны тухай мартаарай!

Найрлага: фруктоз, ус, үхрийн махны царцмаг, цардуу-
лын чихэрлэг хар бурам, байгалийн гаралтай зөгийн бал, 
нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), прополи-
сийн өтгөн ханд, бүрхээс Capol® (карнаубын зөгийн лав, 
ургамлын тос), бүрхээс Эмульсифайн 1000 (шеллак, ур-
гамлын тос), карамельжүүлсэн чихрийн сироп, бензойны 
болон сорбины хүчлүүд (нөөшлөгчид).

90 г 8100 ₮

СИБИРЭЭР 
АМЬСГАЛААРАЙ!

ЧИХЭРГҮЙ | КОФЕИНГҮЙ | ТАУРИНГҮЙ
ХАЛДВАРААС 
ХАМГААЛЦГААЯ

ЦОВОО 
СЭРГЭЛЭН 
БАЙГААРАЙ

ЧӨЛӨӨТЭЙ 
АМЬСГАЛААРАЙ

ИДЭВХИТЭЙ 
АМЬДРАЛД 
ЗОРИУЛСАН 
СИБИРИЙН ХҮЧ 
ЧАДАЛ
ЗОРИУЛАЛТ:
 • өдөр болгон эрч хүчтэй, 

цовоо сэргэлэн байхыг 
хүсдэг хүмүүст;

 • дархлаагаа бэхжүүлэхээр 
эрмэлздэг хүмүүст;

 • цагийн бүсийг олон сольдог 
хүмүүст;

 • хэвийн бус хувиараар 
ажилладаг хүмүүст.

500327
CORENRG

ОНЦГОЙД ДАРХЛАА СЭРГЭЭГЧ

Стресс болон ханиад томууны үед, ца-
гийн ба цаг агаарын бүс солигдоход, 
шалгалт болон хүнд ажлын үед, эколо-
гийн ба хорт ачаалалын үед, тамирдах, 
сэтгэл санаа хямрахад, дурын архаг 
ядаргааны үед хурдан бөгөөд тав тух-
тайгаар асуудлыг шийднэ.

Найрлага: ус, сибирийн жодоо модны эсийн концентрат 
Bioeffective by Prenolica®, ургамлын гаралтай иж бүрдэл 
CoreNRG (улаан гишүү, боролзгоно, ганга, алтанцэг-
цүүхэй, толгодын бударганын ханд), ургамлын хандны 
ENDEMIX™ иж бүрдэл (элеутерококк, бугын үндэс, байга-
лийн гүүнхөхийн ханд).

30 мл 24 900 ₮
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ЦАГ 
ХУГАЦААГААР 
ШАЛГАГДСАН 
ДОМОГТ 
ЖОРУУД! 
1996 оноос хойшхи бренд

Siberian Wellness-ийн сибирийн 
бальзамууд — гэр бүл болгонд 
зориулсан, дуртай өдөрт, жилийн 
дуртай улиралд хэрэглэх төгс 
мастхэв!

ҮР АШИГТАЙ ТОМЪЁОНУУД
Батлагдсан үйлчилгээтэй бай-
галийн гаралтай идэвхитэй бо-
дисууд ба эмийн сангийн бүрэл-
дэхүүн хэсгүүдийн хослол.

ЁС ЗҮЙТЭЙ
Амьтан дээр туршаагүй.

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ
Бальзам болгонд 88-100% бай-
галийн гаралтай бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд агуулагдана.

25 ЖИЛИЙН БОРЛУУЛАЛТ 

> ДЭЛХИЙН 60 УЛС ОРОН 

> 4 000 000  
ХЭРЭГЛЭГЧИД ЖИЛД

99%
NATURAL

97%
NATURAL

417917
КОРЕНЬ
ИЛЛЭГ ХИЙХ БАЯЖУУЛСАН БАЛЬЗАМ

ТӨГС ТОХИРНО:
 • гэртээ иллэг хийхэд;
 • үнэрээр эмчлэхэд;
 • гар, хөл, хүзүү, нуруу ба биеийн бусад 

хэсгийн ачаалал болон таагүй мэдрэм-
жийг арилгахад;

 • өдөр тутам биеэ арчлахад;
 • хэт даарсан үед гар, хөлөө арчихад, 

мөн ханиад томууны эхэн үед цээжин-
дээ иллэг хийхэд.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: царс модны холтос-
ны ханд, халгайн ханд, алтанцэгцүүхэйн ханд, бадааны 
ханд, элхаршийн ханд, хусны агилийн ханд, таван салаа-
ны ханд, тосон туулга, ши ургамлын тос, амтат гуаны тос, 
гавар, Е аминдэм, жодоо модны эфирийн тос, эвкалип-
тын эфирийн тос, цайны модны эфирийн тос.

100 мл 13 000 ₮

409066/402860
КОРЕНЬ
ӨРГӨН ХҮРЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЛЬЗАМ

 • Янз бүрийн гаралтай үрэвслийг 
намдаана.

 • Халааж, биеийн байдлыг сайжруулна.
 • Тамир тэнхээг сэргээнэ.
 • Гар, хөлний үе мөчний таагүй мэдрэм-

жийг хөнгөвчилнө.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: жодооны тос, гавар, 
эвкалиптийн эфирийн тос, нарсны давирхай, ганганы 
ханд, царсны холтосны ханд, цээнийн ханд, элхаршийн 
ханд, халгайн ханд, зөрөг цэцгийн ханд, бадааны ханд, 
толгодын бударганын ханд, цагаан хошооны ханд, цоор-
гонын ханд, алтанцэгцүүхэйн ханд, хусны агилын ханд.

250 мл 17 000 ₮

402692
СОНГОДОГ ТОМЪЁО
ЖИВОКОСТ 
ИЛЛЭГ ХИЙХЭД ЗОРИУЛСАН ӨВӨРМӨЦ 
НӨХӨН СЭРГЭЭХ БАЛЬЗАМ

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд:
 • хондроитин 
 • глюкозамин 
 • хөөсөнцөр замгийн ханд
 • тормуг өвсний ханд
 • эфирийн тосны иж бүрдэл
 • гавар
 • гаа

 
Богино хугацаанд урт удаан хад-
галагдах үр дүнд хүрэхийн тулд 
шинэчилсэн томъёог хэрэглээрэй!
100 мл 13 000 ₮

415535
ХҮЧИРХЖҮҮЛСЭН ТОМЪЁО
ЖИВОКОСТ 
НӨХӨН СЭРГЭЭХ БАЛЬЗАМ ФОРТЕ

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд:
 • тосон туулга
 • барагшун
 • хондроитин 
 • глюкозамин 
 • хөөсөнцөр замаг
 • тормуг өвсний ханд
 • зэдгэлжийн үндсийн ханд
 • ниацинамид (В₃ аминдэм)
 • гавар 
 • ваниллилбутилийн эфир
 • эфирийн тосны иж бүрдэл

100 мл 14 500 ₮
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409069 
ЭЛЬБЭШЭН 
АРИУТГАГЧ БАЛЬЗАМ

 • Амны хөндийг цэвэрлэнэ.
 • Бактериас хамгаалж, амны хөндийн ердийн бичил ор-

чинг дэмжинэ.
 • Үрэвслийг буулгаж, буйлнаас цус шүүрэхээс хамгаална.
 • Амнаас гарах эвгүй үнэрийг арилгана.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: мамуугийн ханд, хлоргексидин, эвкалипт, 
батраш, цайны мод, хулганасүүл, виролын эфирийн тоснуудын иж бүрдэл.

250 мл 15 900 ₮

414328
УЯН НОМО 
БИЕИЙН АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН ХОНДРОИТИН БОЛОН ОРГАНИК 
ХҮХЭРТЭЙ БАЛЬЗАМ

Дэлхий даяар мянга мянган Хэрэглэгчдийн хайр, итгэлийг 
хүлээсэн сонгодог томъёо. Байгалийн гаралтай бальзам 
нь нэг байрлалаар удаан ажилладаг, нуруу, бүсэлхий ба үе 
мөч нь өвддөг хүмүүст төгс тохирно. Урт удаан хугацаанд 
үргэлжлэх илэрхий үр дүнтэй тул түргэн тусламж үзүүлэх 
төгс SOS бэлдмэл юм.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: жодоо модны давирхай, хондроитин, органик 
хүхэр, тормуг ба зэдгэлжийн ханд, папаин, эфирийн тосны иж бүрдэл: эвкалипт, 
жодоо мод, далсар цэцэг, хүж, башир цэцэг.

100 мл 13 000 ₮

401832
ДУХААЛ АЗА |  
АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ
ИЛЛЭГ ХИЙХ СЭРГЭЭГЧ ТОС

Бодисын солилцооны үйл яв-
цуудыг идэвхижүүлнэ, цусны 
эргэлтийг сайжруулж, эсийг хү-
чилтөрөгчөөр хангана. Эдийн уян 
хатан чанарыг нэмэгдүүлнэ.
100 мл 10 160 ₮

401833
ДУХААЛ АЗА |  
АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ
ИЛЛЭГ ХИЙХ ДУЛААЦУУЛАХ ТОС

Булчин сулруулна, тайвшруулах 
үнэртэй тул ядаргаа тайлна.
100 мл 10 160 ₮

401834
ДУХААЛ АЗА |  
АЗ ЖАРГАЛЫН ДУСАЛ
ИЛЛЭГ ХИЙХ ТАЙВШРУУЛАГЧ ТОС

Арьсыг тэгшилнэ, булчинг сэр-
гээнэ, биемахбодид шингэн ху-
римтлагдахыг саатуулж, хаван 
үүсэхээс сэргийлнэ.
100 мл 10 160 ₮

409063 
УЯН НОМО
ҮЕ МӨЧИЙГ ДЭМЖИХ ДАВИРХАЙТАЙ БАЛЬЗАМ 

Хусны давирхайгаар баяжуулсан бальзамын томъёо нь 
бүсэлхий, хүзүү, өвдөг, мөр ба бугуйгаар хүчтэй өвдөх, 
таагүй мэдрэмж үүсэхэд түргэн шуурхай үйлчилнэ. Нэг 
байрлалаар удаан ажилладаг, мөн үе мөчний асуудалтай 
хүмүүст төгс тохирно. Холбогч эдийн битүү гэмтэл, гэмт-
лийн үед нөхөн сэргээх эмчилгээ хийхэд нэмэлт бэлдмэ-
лийн хувьд хэрэглэнэ.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: глюкозамин, бага молекултай далайн коллаген, 
метилсульфонилметан, давирхайн бохь, хэт өвс, жодоо мод, далсар, эвкалипт, хусны 
давирхай, башир цэцгийн эфирийн тос.

50 мл 10 500 ₮

96%
NATURAL

93%
NATURAL
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ӨВДӨЛТӨНД 
ГАНЦ Ч БОЛОМЖ 
ӨГӨХГҮЙ

ХАХИР ХҮЙТЭН АГААР, 
САЛХИНД БАРИХ 
СИБИРИЙН ХАРИУ!

414749 
БИЕИЙН БАЛЬЗАМ ACTIVE
Амьдралаа спортгүйгээр төсөөлж чад-
даггүй, булчин шөрмөс татах, гэмтэх, 
бөглөрсөн булчинд үүсэх эвгүй мэд-
рэмжтэй байнга тулгардаг хүн бүрийн 
зайлшгүй туслах. Метилсульфонилме-
тан ба B₃ аминдэмтэй хүчирхэг томъёо 
нь огцом дасгал хийсний дараа ч хурдан 
нөхөн сэргээж, булчингийн болон үе 
мөчний өвдөлтийг үр дүнтэй намдаана. 
Холбогч эд ба үе мөчийг хамгаалах глю-
козаминаар баяжуулсан. 
75 мл 17 500 ₮

417706 
ПАНТЕНОЛТОЙ НӨХӨН  
СЭРГЭЭХ ГЕЛЬ
Е аминдэм ба D-пантенолтой 
нөхөн сэргээх гель нь гэмтсэн 
арьсыг зөөлөн арчилна. Полипре-
нолтой шилмүүсний иж бүрдэл нь 
нар, салхи, хүйтэн агаар нөлөөлөх 
ба шавьжинд хазуулсаны дараа 
арьсыг нөхөн сэргээнэ. Гиалуроны 
хүчил ба скваланы молекулууд 
эсүүдийг чийгшүүлж, чийг алдагд-
лаас хамгаална.
Тослог ул мөр үлдээхгүй хурдан 
шингэнэ.
40 мл 16 000 ₮

ХҮРЭЛЦЭХҮЙН 
ГУРВАЛСАН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ:
 • халаана
 • хөргөнө
 • хөнгөн хатгах үр дүн

ТАНЫ АРЬСЫГ АРЧИЛНА:
 • Гиалуроны хүчил
 • Е аминдэм
 • D-пантенол 3%
 • Замбага цэцгийн ханд
 • Таману тос
 • Шилмүүсний олон төрлийн 

аминдэмтэй иж бүрдэл

PANTHENOL+

2021
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СИБИРИЙН УЛАМЖЛАЛУУД
ГЭР БҮЛ БОЛГОНД!

100%
NATURAL

416558 
АРЬСЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ 
БАЛЬЗАМ
Давирхай агуулсан бүрэн бай-
галийн гаралтай бальзам нь гэр 
бүлийн гишүүн бүрийн онцгойд 
аврагч билээ! Эфирийн тоснууд 
арьсны гадаргуу дээр хамгаалах 
бүрхүүлийг үүсгэж, нар, салхи, 
хүйтний нөлөө, шавьжинд хазуу-
лах үед арьсыг нөхөн сэргээнэ. 
Е аминдэмээр баяжуулсан ургам-
лын хандууд арьсыг тайвшруулж, 
үрэвслийн үйл явцуудтай тэм-
цэхэд тусална.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: тосон 
туулга, зөгийн лав, токоферол, нарсны да-
вирхай, лавандагийн эфирийн тос, далсарын 
навчны ханд, жодоо модны эфирийн тос, 
айлсийн эфирийн тос, эвкалиптын эфирийн 
тос, зөгийн сүүнцэрийн ханд, гагадайн ханд, 
зөгийн балны ханд, тоосонцорын ханд, зандан 
модны эфирийн тос.

30 мл 14 000 ₮

416559 
ХӨЛИЙГ СЭРГЭЭГЧ ТОС
Идэвхитэй сэргээгч иж бүрдэлтэй 
байгалийн гаралтай тос нь ядаргааг 
хурдан тайлж, хөл хүнд оргих мэд- 
рэмжийг арилгана.
 • Арьсан дахь цусны эргэлтийг  

идэвхижүүлнэ: троксерутин, ниа-
цинамид, кофеин, туулайн бөөр, 
тац мод ба усан үзэмний ханд.

 • Халаах үйлчилгээ ба хөнгөн мэд- 
рэмжийг бэлэглэнэ: эмийн хануур 
хорхой ба уулын тэрэг цэцгийн 
ханд.

 • Арьсыг чангална: батраш, нимбэг, 
майлс ба лаймын эфирийн тос.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: троксерутин, 
ниацинамид, кофеин, туулайн бөөр, тавалгана ба 
усан үзэмний навчны ханд, эмийн хануур хорхой ба 
уулын тэрэг цэцгийн ханд, батраш, нимбэг, кипарис 
ба лаймын эфирийн тос.

75 мл 24 000 ₮

409064 
ИЛЛЭГ ХИЙХ ЖОДОО 
МОДНЫ БАЛЬЗАМ
Ханиад томуу дэгдсэн, хэт даарсан 
үед хурдан тусална – 97% байгалийн 
гаралтай! Жодоо модны давирхай, 
эфирийн тоснууд ба сибирийн ур-
гамлын хандтай бальзам нь арьсыг 
халааж, үрэвслийг хурдан дарна, 
хэсэг газрын дархлааг нэмэгдүүлж, 
хамгаалах хүч чадлыг сэргээнэ, нөхөн 
сэргээлтийг хурдасгана.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: давирхайн бохь, 
гавар, улаан чинжүүний үрийн стандартжуулсан 
ханд, эфирийн тосны иж бүрдэл (эвкалипт, шимтэг-
лэй, хүж, жодоо мод, равенсар, хуш мод, хахуун өвс, 
хулганасүүл, хахууна), ургамлын хандны иж бүрдэл 
(далдуу модны цэцэгс, царс мод, хусны нахиа, хулга-
насүүл, батрааш, замбага цэцэг ба далсар).

50 мл  13 500 ₮

416560 
ТАЙВШРУУЛАГЧ 
БАЛЬЗАМ ФОРТЕ 
Хүзүү татаад байна уу? Нуруу 
өвдөөд байна уу? Ургамлын 
бальзам — таагүй мэдрэмж 
үүсэх, хөдөлгөөн хязгаарлагда-
хад үзүүлэх агшин зуурын тус-
ламж. Царс модны үндсийн ханд 
үрэвслээс хамгаална, органик 
хүхэр нөхөн сэргээх үйл явцуу-
дыг хурдасгана, батрашийн тос 
сулруулж, таатай мэдрэмжийг 
бэлэглэнэ.

Идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд: ме-
тилсульфонилметан, батраашийн эфирийн 
тос, гаа, царс модны үндсийн меристематик 
эсүүдийн ханд, гавар.

50 мл  13 900 ₮

97%
NATURAL

95%
NATURAL

92%
NATURAL

Бүтээгдэхүүний гадаад үзэмж SIBERIAN WELLNESS-ийн Дэлгүүрт толилуулснаас ялгаатай байж болно.
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Шуурхай, ашиг-
тай хооллол-
тын анхны* 
бренд

Амттай!

Ашигтай!

Дуртай 
цагтаа!

Хоолонд хиймэл амт оруулагч 
нэмж байж л амт нь сайжирдаг, 
гэвч бид үүнийг шийдэж чадлаа. 
Нууц нь байгалийн гаралтай бүрэл-
дэхүүн хэсгүүдэд оршино.

Сахароз агуулаагүй сайтар 
сонгосон бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
(тэр дундаа кальци, антоцианууд 
ба аминдэмүүд багтана).

Зүгээр л халаасандаа 
хийгээд биедээ авч 
яваарай!

* Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүний нэр төрөлд.

BEAUTY ЦЭЛЦЭГНҮҮР
ЧАНГААЗ-МАНГО

Биотинтай зөөлөн жимсний цэлцэгнүүр 
бол таны гоо сайханд зориулсан жинхэнэ 
амттан! Найрлаганд нь агуулагдах биотин 
үсийг бэхжүүлж, эрч хүчээр дүүргэнэ, 
ургалтыг хурдасгаж, илүү нягтаршуулна.

Найрлага: цардуулт хар бурам, ус, изомальт, чангаазны 
өтгөрүүлсэн шүүс, үхрийн махны царцмаг, пектин, 
нимбэгний хүчил, байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагчид «Манго» ба «Чангааз», бүрхээс Эмульсифайн 
1000, байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч, бе-
та-каротин, бүрхээс CAPOL, ургамлын тосны фракциуд, 
калийн сорбат, натрийн бензоат, D-биотин.

501063  90 г 7200 ₮

RELAX ЦЭЛЦЭГНҮҮР
КАРАМЕЛЬ

Гайхалтай амт ба онцгойд Lactium® 
пептид — таны сэтгэлийн амар амгалан, 
өөдрөг сэтгэл санааны нууц! Хэдхэн 
ширхэг цэлцэгнүүр сэтгэл зовнилыг ул 
мөргүй арилгана. Бат бөх нойрсож, сэт- 
гэлийн түгшүүр, стрессийн тухай мар-
таарай! 

Найрлага: ус, цардуулт хар бурам, изомальт, алимны 
өтгөрүүлсэн шүүс, үхрийн махны царцмаг, нарийн 
боовны хагас бэлэн бүтээгдэхүүн «Тоффи паста» (чихэр, 
чихэрлэг сироп, глюкозын сироп, тослоггүй хуурай 
сүү, натрийн гидроксид), пектин, байгалийн гаралтай 
хүнсний үнэр оруулагч «Маффин», нимбэгний хүчил, 
карамелийн сироп, сүүний уургийн гидролизат Lactium®, 
бүрхээс Эмульсифайн 1000, байгалийн гаралтай хүнсний 
үнэр оруулагч, бүрхээс CAPOL, ургамлын тосны фрак-
циуд, калийн сорбат, натрийн бензоат.

501064   90 г 8500 ₮

ИЛYY ИХИЛYY ИХИЛYY ОЛОНИЛYY ОЛОН
 ашиг! ашиг!амттайамттай

Байгалийн гаралтай Yoo Go шинэ цэлцэгнүүрийг 
угтан авна уу! Таны дуртай чихэргүй амттан илүү 
ашигтай бөгөөд илүү өвөрмөц боллоо, бүгдийг 
амсаж үзээд таалагдсанаа сонгоорой!

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД

ШИНЭ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

IMMUNO ЦЭЛЦЭГНҮҮР 
ЦАЙРТАЙ
ТРОПИК

Халуун орны амтыг мэдэрч, 
вирусээс бүү ай! Органик 
цайр ба куркуминаар цэнэг- 
лэгдсэн гайхалтай амттай 
жимсний цэлцэгнүүр нь 
дархлааг бэхжүүлж, сэтгэл 
санааг өөдрөг болгоно, таны 
эрүүл мэндэд санаа тавина. 
501065  90 г 7 200 ₮

Найрлага: ус, изомальт, цардуулт хар бурам, 
үхрийн махны царцмаг, алимны өтгөрүүлсэн 
шүүс, жүржийн өтгөрүүлсэн шүүс, маракуйн 
өтгөрүүлсэн шүүс, пектин, нимбэгний хүчил, 
байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч 
«Карамбола», бүрхээс Эмульсифайн 1000, 
байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч, 
бүрхээс CAPOL, ургамлын тосны фракциуд, 
калийн сорбат, натрийн бензоат, цайрын 
лактат, куркумин.
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WEIGHT CONTROL | ЖИНГИЙН ХЯНАЛТ
БӨӨРӨЛЗГӨНӨ-АНАР, АЛИМ-НИМБЭГ

Хоолны дуршил таныг биш, та түүнийг хянана! Эслэг агуу-
лах амттай ундаа нь зөв нүүрс-усаар хангаж, гэдэсний 
ажиллагааг зохицуулахад туслана.

Найрлага: идэвхижүүлсэн эслэгийн иж бүрдэл Active Fiber (алимны 
пектин, жүржтэний хүнсний ширхэнцэрүүд, гуарын давирхай, таван 
салааны үрийн бүрхүүл). 
БӨӨРӨЛЗГӨНӨ-АНАР: жимс, жимсгэний нунтаг «Анар» (алимны шүүс, 
мальтодекстрин), жимсний нунтаг «Бөөрөлзгөнө» (глюкозын сироп, 
бөөрөлзгөнө, манжингийн өтгөрүүлсэн шүүс), алимны хүчил (хүчил-
лэгийн зохицуулагч), байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагчид.
АЛИМ-НИМБЭГ: байгалийн гаралтай алимны хуурай хүнсний концен-
трат (алимны өтгөрүүлсэн шүүс, мальтодекстрин), изомальтооли-
госахарид (амт оруулагч), алимны хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч) 
нимбэгний хуурай шүүс, байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч 
«Алим», стевийн навчны стевиолгликозидууд Sigma-D™ (амт оруу-
лагч).

500713 | 500543 14 тун 5 г-аар 21 200 ₮

PURE HEART | ЦЭВЭР ЗҮРХ
ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ

Овъёосны био идэвхитэй бета-глюканууд SweOat® агуулсан 
байгалийн гаралтай ундаа: эслэг ба хүнсний ширхэнцэрүү-
дийн амттай эх үүсвэр.

Найрлага: овъёосны SweOat® бета-глюканууд, изомальтооли-
госахарид (амт оруулагч), гүзээлзгэний хуурай нунтаг, алимны 
хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), гуарын давирхай (өтгөрүүлэгч), 
байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч «Гүзээлзгэнэ», стевийн 
навчны Sigma-D™ стевиолгликозидууд (амт оруулагч).

500512  14 тун 5 г-аар 35 900 ₮

YOUNG & BEAUTY | ГОО САЙХАН БА ЗАЛУУ НАС
ОЙН ЖИМС

Коллаген болон гиалуроны хүчилтэй ундаа нь арьсыг уян 
хатан, торгомсог болгож, түүнийг чийгээр хангана, эрүүлээр 
гэрэлтүүлнэ.

Найрлага: үхрийн махны гидролизжүүлсэн коллаген Peptinex™ В, 
нэрс, бөөрөлзгөнө, гүзээлзгэнэ, хар заяахайн хатаасан нунтаг (жимс-
ний холимог), алимны хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), аскорбины 
хүчил, байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч «Ойн жимс», сте-
вийн навчны Sigma-D™ стевиолгликозидууд (амт оруулагч), натрийн 
гиалуронат ExceptionHyal® Full, антоциан (байгалийн гаралтай будагч 
бодис).

500513  5 тун 10 г-аар 21 700 ₮

ANTIOX DRINK
ЧАЦАРГАНА-ШАНЦАЙ

 • Чацаргана ба халуун шанцайны баялаг 
амттай исэлдэлтийн эсрэг холимог нь 
танд байгалиас заяасан гоо үзэсгэлэнг 
хамгаалж, арьсны уян хатан чанарыг 
хадгална, өдөр болгон таны эрүүл мэндийг 
тэтгэнэ!

 • Куркумин тархийг хөгширөлтөөс 
хамгаална, судас хатуурах эрсдлийг 
бууруулна, үе мөчний таагүй мэдрэмжийг 
багасгаж, хөдөлгөөнийг нь сайжруулна.

 • Дигидрокверцетин бичил эргэлтийг 
сайжруулж, эсийн бүрхүүлийг хамгаална, 
чөлөөт радикалуудыг идэвхигүйжүүлж, 
хөгширөлтийн үйл явцуудыг эсийн 
түвшинд удаашруулна.

Найрлага: хуайсны давирхай хүнсний ширхэнцэр, чацарганы 
ханд, изомальтоолигосахарид (амт оруулагч), байгалийн гарал-
тай хүнсний хуурай алимны концентрат (алимны өтгөрүүлсэн 
шүүс, мальтодекстрин), шанцай, байгалийн гаралтай хүнсний 
үнэр оруулагч «Глинтвейн», байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагч, куркумин (куркумын үндсийн ханд), алимны хүчил 
(хүчиллэгийн зохицуулагч), рутин, Лавитол® (дигидрокверце-
тин), биоперин (хар чинжүүний ханд).

500957  8 тун 10 г-аар 25 550 ₮

бол дархлааныбол дархлааны
хамгийн сайн хамгийн сайн 
найз билээ!найз билээ!

 • Арабиногалактан хэсэг газрын дархлааг 
нийтэд нь идэвхижүүлж, дархлааны хүлээн 
авагчид цэгчилсэн үйлчилгээг үзүүлнэ, цагаан 
мөгөөрсөн хоолой, уушигны өвчин эмгэгээс 
сэргийлнэ.

 • D₃ аминдэм биемахбодийг сэргээж, дааврын 
ялгаралтыг хэвийн болгоно, эсийн бодисын 
солилцооны үйл явцуудыг сайжруулна. 
Арабиногалактаны үйлчилгээг хүчирхжүүлнэ.

 • Нунтагласан цагаан гаа илэрхий идэвхижүүлэх 
үйлчилгээтэй. Ажиллах өндөр чадварыг 
дэмжиж, сэтгэл сэргээх хүчтэй үйлчилгээтэй.

Дархлааны  Дархлааны  
гурвалсан дэмжлэг:гурвалсан дэмжлэг:

БАЙГАЛЬ ЭХ —
БАЙГАЛЬ ЭХ —

IMMUNO DRINK  | ДАРХЛААНЫ ХАМГААЛАЛТ
НИМБЭГ-ЦАГААН ГАА

Жүржтэний тодхан амттай Yoo Go ундаа нь ха- 
ниад томууны улиралд ба сэтгэлээр унах 
үед тусална! Халдвар эсэргүүцэх чадварыг 
нэмэгдүүлж, дархлааны хариуг сайжруулна, бие-
махбодийг эрч хүчээр цэнэглэнэ.

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт оруулагч), лавитол (арабино-
галактан), жимс, жимсгэний нунтаг: жүрж, цагаан гааны үндэс, байга-
лийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагчид, алимны хүчил (хүчиллэгийн 
зохицуулагч), нимбэгний хуурай шүүс, бета-каротин (байгалийн 
гаралтай будагч бодис), D3 аминдэм (холекальциферол).

500958   5 тун 10 г-аар 26 800 ₮

ANTI-AGE DRINK
ГАДИЛ-ЧАНГААЗ

Шар буурцагны фитоэстрогенүүдийг агуулсан 
байгалийн гаралтай жимсний ундаа нь арьс ба 
үсний гоо сайханг хадгалж, биеийн ерөнхий 
байдлыг сайжруулна.

Найрлага: шар буурцагны уургийн изолят, 
хүнсний ширхэнцэр хуайсны давирхай, 
таван салааны үрийн бүрхүүлийн нунтаг, 
жимс, жимсгэний нунтаг: гадил (гадилын 
шүүс, мальтодекстрин, байгалийн гаралтай 
үнэр оруулагч, аскорбины хүчил (хүчиллэ-
гийн зохицуулагч), хатаасан чангааз, бай-
галийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагчид, 
алимны хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), 
ганга өвсний ханд, шар буурцагны үрийн 
ханд, хулганасүүлийн ханд, туурцагийн 
ханд, чихэр өвсний үндсийн ханд, кара-
мельжүүлсэн чихрийн сироп.

500962   
8 тун 10 г-аар 25 550 ₮

Амттайхан 
Амттайхан залуу нас!
залуу нас!
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 • загварлаг дизайн
 • эвтэйхэн савлагаатай
 • дахин боловсруулаг-

дах савлагаа

БоролзгоноБоролзгоно  
бодисын солилцоог 
хэвийн болгоно.

Ногоон цайНогоон цай    
илүүдэл шингэнийг 
гадагшлуулж, гэдэсний 
үйл ажиллагааг 
хурдасгана.

Цагаан гааЦагаан гаа  
сэргээж, өөх 
шатаалтыг хурдасгаж, 
биемахбодийг хорт 
хаягдлаас цэвэрлэнэ.

ЗУН ТААШААЛ АВАХ –  
АМАРХАН! таны холигч саванд!таны холигч саванд!

500541
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
КАКАО БА ЦАГААН ГАА

Найрлага: сүүний уургийн (казеиний) концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
таван салааны үрийн хальс, какао нунтаг, цагаан гааны үндсийн нунтаг, 
L-карнитиний тартрат, овъёосны бета-глюканууд SweOat®, момордикийн 
ханд (хахуун амтат гуа), загасны тосны маш нарийн ширхэглэсэн омега-3 поли 
ханаагүй тосны хүчлүүд MEG-3®, ацеролын ханд, стевийн навчны стевиолгли-
козидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

7 тун 25 г-аар 36 200  ₮

500564
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
НАРГИЛ МОДНЫ ЖИМСНИЙ ЖИГНЭМЭГ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
таван салааны үрийн хальс, наргил модны жимсний зордос, L-карнитины 
тартрат, байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагчид («Наргил модны жимс», 
«Шоколадны жигнэмэг»), овъёосны бета-глюканууд  SweOat®, загасны тосны 
маш нарийн ширхэглэсэн омега-3 поли ханаагүй тосны хүчлүүд MEG-3®, 
момордикийн (хахуун гуаны) ханд, ацеролын ханд, стевийн навчны стевиол- 
гликозидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

7 тун 25 г-аар 36 200 ₮

500519
ТЭЖЭЭЛИЙН КОКТЕЙЛЬ
АЛИМ БА ШАНЦАЙ

Найрлага: сүүний уургийн (казеины) концентрат PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, таван салааны үрийн хальс, байгалийн гаралтай алимны хуурай 
концентрат, L-карнитины тартрат, нунтагласан халуун шанцай, овъёосны 
бета-глюканууд SweOat®, момордикийн (хахуун гуаны) ханд, загасны 
тосны маш нарийн ширхэглэсэн омега-3 поли ханаагүй тосны хүчлүүд 
MEG-3®, ацеролын ханд, алимны хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), байга-
лийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч «Алим», стевийн навчны стевиол- 
гликозидууд Sigma-D™ (амт оруулагч).

7 тун 25 г-аар 31 400  ₮

500590/500811
ТУРБОЦАЙ
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ЦАЙ

Ургамлын зөөлөн цай нь таныг идэвхитэй байлгаж, 
дуртай зүйлдээ цагаа зарцуулахад тань тусгайлан 
зориулагдан бүтээгдсэн билээ! Ногоон цай биеийг 
хөнгөлж, цагаан гаа болон боролзгоно бодисын со-
лилцоог хэвийн болгоно.

Найрлага: ногоон цайны навч, гишүүний холтос, боролзгоно, цагаан гаа, 
алимны хэлтэрхий, алтантовч цэцэг.

30 шүүгч уут 9900 ₮

Зориулалт:Зориулалт:
 • турах үйл явцыг эхлүүлэхэд;
 • тэнцвэржээгүй хоолны дэглэмтэй хүмүүст;
 • хэвлийгээр эвгүйцдэг байдлыг арилгахыг хүсдэг 

хүмүүст;
 • биеийн галбираа хадгалах гэж эрмэлздэг хүмүүст;
 • их хавагнадаг хүмүүст.

З   В КОКТЕЙЛЬ –З   В КОКТЕЙЛЬ –
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куркумин

BioPerine®

500514
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР
ЧАЦАРГАНА БА ХАЛУУН ШАНЦАЙ

Шинэхэн талхны үнэртэй байга-
лийн гаралтай цэлцэгнүүр: төгс 
амттан ба гайхалтай зууш! Чацар-
ганы жинхэнэ шүүс, халуун шан-
цай ба коллаген нь амттай, ердийн 
бус бөгөөд гоёмсог хүмүүст зориу-
лагдсан! 

Найрлага: фруктоз, ус, хүнсний үхрийн махны 
царцмаг, цардуулт хар бурам, чацарганы 
өтгөрүүлсэн шүүс, гидролизжүүлсэн коллаген 
Peptan®, нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохи-
цуулагч), нунтагласан цагаан гаа, бета-каротин 
(байгалийн гаралтай будагч бодис), бүрхүүл 
Эмульсифайн 1000 (шеллак, ургамлын тос), 
бүрхүүл Capol® (карнаубийн лав, ургамлын тос), 
хүнсний нэмэлтүүд: натрийн бензоат, калийн 
сорбат.

90 г 6900 ₮

500960
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР
ҮХРИЙН НҮД

Таны дархлааг дэмжих үхрийн 
нүдний тодхон амттай гайхалтай 
баялаг цэнэгжүүлэлт! Жимсний 
амтанд дуртай хүн болгонд зо-
риулсан давхар ашиг: байгалийн 
гаралтай амт оруулагч изомальт нь 
чихрийг орлуулна, харин ацеролын 
ханд биемахбодийг байгалийн га-
ралтай С аминдэмээр хангана.

Найрлага: ус, цардуулт хар бурам, изомальт (амт 
оруулагч), алимны өтгөрүүлсэн шүүс, үхрийн 
махны царцмаг, үхрийн нүдний өтгөрүүлсэн 
шүүс, пектин (царцмаг үүсгэх бодис), нимбэгний 
хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), байгалийн га-
ралтай хүнсний үнэр оруулагчид, ацеролын ханд, 
бүрхээс Эмульсифайн 1000 (шеллак, ургамлын 
тос), бүрхээс CAPOL (карнаубын лав, ургамлын 
тос), ургамлын тосны фракциуд (каприл/капри-
ний триглицеридүүд), ургамлын нил ягаан ханд 
(улаан байцааны ханд, генипийн ханд), бензойны 
ба сорбины хүчлүүд, антоциан (байгалийн гарал-
тай будаг оруулагч).

90 г 6700 ₮500959
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР
ЖҮРЖ

Тодхон амттай куркума ба шүүслэг 
жүрж нь идэвхитэй амьдралд зориул-
сан гайхалтай хослол юм! Цэлцэгнүүр 
болгонд сэтгэл санааг өөдрөг болгох 
гайхалтай цэнэг, жүржтэний баялаг амт 
агуулагдах бөгөөд нэг ч грамм чихэр 
байхгүй!

Найрлага: ус, цардуулт хар бурам, изомальт (амт оруу-
лагч), алимны өтгөрүүлсэн шүүс, үхрийн махны царц-
маг, жүржийн өтгөрүүлсэн шүүс, пектин (царцмаг үүсгэх 
бодис), нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), 
байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагчид, бүрхээс 
Эмульсифайн 1000 (шеллак, ургамлын тос), бүрхээс 
CAPOL (карнаубын лав, ургамлын тос), ургамлын тосны 
фракциуд (каприл/каприний триглицеридүүд), бензойны 
ба сорбины хүчлүүд (нөөшлөгчид), куркумин (куркумын 
үндсийн ханд), биоперин (хар чинжүүний ханд).

90 г 6700 ₮

500427
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР
НЭРС

Нэрсний ашиг болон амт нь Yoo 
Go хөнгөн амттанд нэгджээ! Өдөрт 
ердөө дөрвөн ширхэг цэлцэг- 
нүүрийг идэхэд л та нүдний харааг 
хамгаалах антоцианууд, байга-
лийн гаралтай исэлдэлтийн эсрэг 
бодисуудын хоногийн хэрэгцээний 
18%-ийг авна!

Найрлага: фруктоз, ус, хүнсний үхрийн мах-
ны царцмаг, цардуулт хар бурам, нэрс, алим 
ба интоорын өтгөрүүлсэн шүүс, нимбэгний 
хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), байгалийн 
гаралтай үнэр оруулагч «Нэрс», нэрсний ханд, 
бүрхээс, хүнсний нэмэлтүүд: натрийн бензоат, 
калийн сорбат.

90 г 6900 ₮

АмтАмт
илyy дутуу  зуйлгуй!

500515
ЗАЖИЛДАГ ЦЭЛЦЭГНҮҮР
БӨӨРӨЛЗГӨНӨ БА НОХОЙН ХОШУУ

Байгалийн гаралтай бөөрөлзгөний 
шүүс болон нохойн хошууны ханд-
тай амттан нь өдөр тутам С амин-
дэмийн зохистой эх үүсвэр юм!

Найрлага: фруктоз, ус, хүнсний үхрийн махны 
царцмаг, цардуулт хар бурам, бөөрөлзгөний өт-
гөрүүлсэн шүүс, нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн 
зохицуулагч), нохойн хошууны жимсний ханд, 
байгалийн гаралтай үнэр оруулагч «Бөөрөлз-
гөнө», бүрхээс Эмульсифайн 1000 (шеллак, 
ургамлын тос), бүрхүүл Capol® (карнаубийн лав, 
ургамлын тос), хүнсний нэмэлтүүд: натрийн 
бензоат, калийн сорбат, антоциан (байгалийн 
гаралтай будагч бодис).

90 г 6900 ₮

байгалийн    гаралтай
С аминдэм
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ЗЗ вв

ЗУУШЗУУШ

ШАХМАЛ BANANA MAMA
ИНТООР-ГАДИЛ

Наран шарлагын газарт биеэ шарж 
таашаал аваад зогсохгүй мөн нарыг 
идэж болно! Гадил ба интоорыг 
агуулсан Yoo Go шахмалыг амсаж 
үзээрэй: тодхон амттай, дээд зэр-
гийн уургийн агууламжтай, нарны 
хамгийн чухал амттан буюу D2 амин-
дэм таныг хүлээж байна. Кальцийг 
маш хурдан шингээж, дархлаагаа 
бэхжүүлэн өлсөх тухай мартаарай!

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт оруулагч), 
чихэрлэг бүрхээс, ийлдсийн уургийн концентрат 
Fonterra™, сүүний уургийн (казеиний) концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, наргил модны тос, цагаан 
будааны нунтаг бүрхүүлтэй хатааж зүссэн интоор, 
шахмал үр тариа ба буудайн түүхий эдээс гаргасан 
бүтээгдэхүүн: хэлбэржүүлсэн хөх тариа, жүржийн 
өтгөрүүлсэн шүүс, нэрмэлжүүлсэн глицерин (чийг 
барих бодис), байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагч «Гадил», хүнсний давс, калийн сорбат 
(нөөшлөгч), шар буурцагны лецитин (эмульс-
жүүлэгч), хөрөнгийн автолизат Lalmin® Vita D.

500568  50 г 5100 ₮

BEAUTY-ШАХМАЛ
ОЙН ЖИМС

Ойн жимстэй протеины шахмал 
нь гоо сайханг хадгалж, өлсгөлөнг 
ялан дийлнэ! Өндөр чанартай хоёр 
төрлийн протеинууд биемахбодийг 
уургаар хангана, коллаген Peptan® 
арьсны залуу насыг болон үе мөчний 
уян хатан байдлыг дэмжинэ, харин 
хатаасан жинхэнэ жимснүүд удаан 
шингэх нүүрс-усны хэмжээг нэмнэ, 
шахмал нь дасал болсон амттаныг 
ашигтайгаар орлуулна.

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт оруу-
лагч), ийлдсийн уургийн концентрат Fonterra™, 
сүүний уургийн (казеиний) концентрат PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, чихэрлэг бүрхүүл, наргил модны 
самрын тос, хатаасан чацаргана болон цангис жимс, 
гидролизжүүлсэн коллаген Peptan®, өтгөрүүлсэн 
бөөрөлзгөний шүүс, нэрмэлжүүлсэн глицерин (чийг 
барих бодис), нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохи-
цуулагч), хүнсний давс, калийн сорбат (нөөшлөгч), 
шар буурцагны лецитин (эмульсжүүлэгч), антоциан 
(байгалийн гаралтай будагч бодис).

500504  50 г 5400 ₮

CALCIUM-ШАХМАЛ 
НАРГИЛ МОДНЫ САМАР

Далайн шохоотой замгаас гаргасан Aquamin F органик 
кальцитай шахмал нь дээд зэргийн идэвхитэй 
амьдардаг хүмүүст зориулсан төгс зууш юм! 

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт оруулагч), 
чихэрлэг бүрхээс, уургийн ийлдсийн концентрат 
Fonterra™, сүүний уургийн (казеиний) концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, наргил модны самрын тос, 
наргил модны самрын үртэс, ус, далайн эрдэсжүүлсэн 
замаг Aquamin F (органик кальци), нэрмэлжүүлсэн гли-
церин (чийг тогтоох бодис), алимны хүчил (хүчиллэгийн 
зохицуулагч), байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч 
«Наргил модны самар», хүнсний давс, калийн сорбат 
(нөөшлөгч), шар буурцагны лецитин (эмульсжүүлэгч).

500566  50 г 5100 ₮

DETOX-ШАХМАЛ 
МАНГО

Нарлаг халуун орны амтыг шингээсэн протеины шахмал 
нь залуу насыг хадгалж, өлсгөлөнг ялан дийлэхэд тусална.

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт оруулагч), 
ийлдсийн уургийн концентрат Fonterra™, сүүний уур-
гийн (казеиний) концентрат PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
чихэрлэг бүрхүүл, наргил модны самрын тос, хатаасан 
манго жимсний хэлтэрхийнүүд, алимны өтгөрүүлсэн 
шүүс, нэрмэлжүүлсэн глицерин (чийг барих бодис), 
нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), байга-
лийн гаралтай үнэр оруулагч «Манго», хүнсний давс, 
калийн сорбат (нөөшлөгч), шар буурцагны лецитин 
(эмульсжүүлэгч), астаксантин.

500490  50 г 5100 ₮

ANTISTRESS-ШАХМАЛ
КАРАМЕЛЬ БА ОЙН САМАР

Жинхэнэ ойн самар, органик магнитай манай стресс эсэр-
гүүцэгч шахмалыг амталж үзээрэй! 

Найрлага: изомальтоолигосахарид (амт оруулагч), 
чихэрлэг бүрхээс, ийлдсийн уургийн концентрат 
Fonterra™, сүүний уургийн (казеиний) концентрат 
PROMILK KAPPA OPTIMUM, наргил модны самрын тос, 
нарийн боовны хагас бэлэн бүтээгдэхүүн «Тоффи паста», 
ойн самрын чөмөг, шахмал үр тариа ба буудайн түүхий 
эдээс гаргасан бүтээгдэхүүн: хэлбэржүүлсэн сагаг, 
какао нунтаг, магнийн  биглицинат GlyciMag™, чихрийн 
нишингийн ханд Phytolin™, нэрмэлжүүлсэн глицерин 
(чийг барих бодис), нимбэгний хүчил (хүчиллэгийн 
зохицуулагч), байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагч, хүнсний давс, калийн сорбат (нөөшлөгч), шар 
буурцагны лецитин (эмульсжүүлэгч).

500644 25 г 3400 ₮

наранд шарах улиралд!наранд шарах улиралд!
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ДЭЛХИЙН ТҮВШИНИЙ ЧАНАР (ISO БА 
GMP СТАНДАРТУУД, МӨН FDA-ИЙН 

ШААРДЛАГАД НИЙЦНЭ).

МЭРГЭЖЛИЙН ТАМИРЧДЫН ХООЛ 
ТЭЖЭЭЛД ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН.

ШУДРАГА ҮР ДҮНТЭЙ ТУН БА 100% ЦЭВЭР 
НАЙРЛАГАТАЙ.

БУЛЧИН ӨСГӨХ БА ХУРДАН НӨХӨН СЭРГЭЭХ 
ТОМЪЁО.

FITNESS CATALYST.  

ТАНЫ АМЬДРАЛЫН ХЭМНЭЛ

ШУДРАГА ХООЛ ТЭЖЭЭЛ БА ТАНЫ YР ДYНГ 
САЙЖРУУЛАХ СПОРТЫН ТОМЪЁОНУУД.
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ТАНЫ 
БУЛЧИНД 
ЗОРИУЛСАН
ЗθВ БАРИЛГЫН 
МАТЕРИАЛ 500966

ИЙЛДСИЙН ПРОТЕИН
ТИРАМИСУ

Найрлага: ийлдсийн уургийн концентрат, какао 
нунтаг, хүнсний үнэр оруулагч «Тирамису», 
байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч.

500 г  53 000 ₮

500967
ИЙЛДСИЙН ПРОТЕИН
ВАНИЛЬТАЙ ЗАЙРМАГ

Найрлага: ийлдсийн уургийн баяжмал, 
хүнсний үнэр оруулагч «Пломбир», байгалийн 
гаралтай хүнсний үнэр оруулагч.

500 г  57 000 ₮Хиймэл амт оруулагч 
АГУУЛААГYЙ

Нθθшлθгч, нунтаг 
бодисуудыг АГУУЛААГYЙ

Амт оруулагч бодис 
АГУУЛААГYЙ

θθх орлуулагч 
АГУУЛААГYЙ

Чанар муутай протеин 
АГУУЛААГYЙ

ДЭЭД ЗЭРГИЙН 
АМТТАЙ! 
СОНГОЛТОО  
ХИЙГЭЭРЭЙ!

500964
ИЙЛДСИЙН ПРОТЕИН
НЭРСНИЙ ЧИЗКЕЙК

 Найрлага: ийлдсийн уургийн концентрат, 
жимс, жимсгэний нунтаг: жимсний холимог 
(нэрс, бөөрөлзгөнө, гүзээлзгэнэ, заяахай 
жимсний нунтаг, чихэр, хар бурам, нимбэгний 
хүчил (хүчиллэгийн зохицуулагч), байгалийн 
гаралтай хүнсний үнэр оруулагчид «Нэрс», 
«Бөөрөлзгөнө», «Гүзээлзгэнэ», «Заяахай»), 
хүнсний үнэр оруулагч «Нэрсний чизкейк», 
байгалийн гаралтай хүнсний үнэр оруулагч, 
антоциан (байгалийн гаралтай будагч бодис).

500 г  57 000 ₮

500968
ИЙЛДСИЙН ПРОТЕИН
ШОКОЛАДТАЙ ЖИГНЭМЭГ

Найрлага: ийлдсийн уургийн концентрат, 
какао нунтаг, хүнсний үнэр оруулагч «Шоко-
ладтай жигнэмэг», байгалийн гаралтай хүнс-
ний үнэр оруулагч.

500 г  53 000 ₮

500968
ИЙЛДСИЙН ПРОТЕИН
ШОКОЛАДТАЙ ЖИГНЭМЭГ

Найрлага: ийлдсийн уургийн концентрат, 
какао нунтаг, хүнсний үнэр оруулагч «Шоко-
ладтай жигнэмэг», байгалийн гаралтай хүнс-
ний үнэр оруулагч.

500 г  53 000 ₮
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BCAA —  
таны биеийн 
архитектурын гол 
зYйлYYд! 

500277
ИЖ БҮРДЭЛ BCAA
ОРЛУУЛАШГҮЙ АМИНХҮЧЛҮҮД 

Булчинг тэжээлийн бодисуудаар хангана, 
хурдан нөхөн сэргээнэ, хэт их дасгал хий-
сэн мэдрэмжийг арилгана.
 • Булчинд голлох үүрэгтэй аминхүчлүүд: 

лейцин, изолейцин ба валин зо-
химжтой харьцаатай 2:1:1.

 •  4,8 г BCAA нэг тунд (6 шахмал).
 • Эрчимтэй дасгалын үед булчинг хам- 

гаална, дасгал хийсний дараа богино 
хугацаанд нөхөн сэргээнэ. 

Найрлага*: BCAA (аминхүчлүүдийн иж бүрдэл: L-лейцин, 
L-изолейцин, L-валин).
*  Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

120 шахмал 43 100 ₮
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1650 МГ MSM  
ГУРВАН КАПСУЛД!

YЕ МθЧНИЙ  
ТθГС ХАМГААЛАЛТ!

100% SPORT
0% PAIN

ХЭТ АЧААЛАЛТАЙ ҮЕД Ч 
ХӨДӨЛГӨӨНТЭЙ БАЙГААРАЙ! 
БҮХ ЧАДЛААРАА ДАСГАЛ 
ХИЙХДЭЭ ТААГҮЙ 
МЭДРЭМЖИЙГ МАРТААРАЙ. 
ҮЕ МӨЧНИЙ ХҮЧИРХЭГ 
ХАМГААЛАГЧИД ҮЕ МӨЧ БА 
ХОЛБОГЧ ЭДИЙН ЭЛЭГДЛЭЭС 
СЭРГИЙЛНЭ, ХАРИН ОРГАНИК 
ХҮХЭР (MSM) ТААГҮЙ 
МЭДРЭМЖИЙГ АРИЛГАЖ, 
БҮРЭН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ БА 
УЯН ХАТАН ЧАНАРЫГ БУЦААН 
ОЛГОНО.

500276
ГЛЮКОЗАМИН БА ХОНДРОИТИН
Үе мөчийг төгс хамгаалах дээд зэргийн 
үр ашигтай томъёо. Биологийн хамгийн 
идэвхитэй үе мөчний хоёр хамгаалагч-
дын (глюкозамины гидрохлорид ба хон-
дроитин) хослол нь хүчирхэг иж бүрэн 
үйлчилгээтэй: холбогч эдийн элэгдлээс 
сэргийлнэ, үрэвслийг бууруулна, үе 
мөчний тослогооны ялгаралтыг хэвийн 
болгож, хөдөлгөөнийг хөнгөвчилнө.

Найрлага*: глюкозамины гидрохлорид, хондроитин-
сульфат. 
* Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

120 шахмал 98 000 ₮

ХОНОГИЙН ТУНД БАРАГ 
2 Г ХҮЧИРХЭГ ХОНДРО 
ХАМГААЛАГЧИД 
БАГТАНА!

501031 
МЕТИЛСУЛЬФОНИЛМЕТАН
Биеийн хэт ачаалалтай 
дасгал хийх явцад үе мөчийг 
дээд зэргээр хамгаална. Ор-
ганик хүхэр нь биемахбодид 
маш хурдан шингэж, удаан 
хугацаанд үргэлжлэх илэр-
хий үр дүнтэй. Үе мөч ба хол-
богч эдийн нөхөн сэргээлтийг 
хурдасгаж, үрэвсэл болон 
таагүй мэдрэмжийг арил-
гахад тусална. Глюкозамин 
ба хондроитины үйлчилгээг 
хүчирхжүүлнэ.

Найрлага: метилсульфонилметан. 

90 капсул 27 500 ₮

410054
НӨХӨН СЭРГЭЭХ СПОРТЫН ГЕЛЬ
Хэт дасгал хийсэн таагүй мэдрэмжийг 
арилгаж, биеийн эрчимтэй ачаалалын 
дараа нөхөн сэргээлтийг хурдасгана.
100 мл 27 500 ₮

4PRO COMPLEX:
 • Метилсульфонилметан,  

глюкозамины гидрохлорид
 • Аллантоин бензокаин
 • Магнолол, гаа ба гавар
 • Glicacid Eсo
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500284
МЕГА АМИНДЭМҮҮД
АМИНДЭМ, ЭРДСҮҮДИЙГ ДЭЭД ЗЭРГЭЭР 
АГУУЛАХ ХҮЧИРХЭГ ИЖ БҮРДЭЛ

Биеийн хэт ачаалалтай дасгал хийхэд 
биемахбодийг дэмжихэд тусгайлан 
зориулж бүтээсэн: 13 аминдэмүүд ба 8 
эрдсүүд тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүл-
нэ, сэргээж, эрч хүчээр цэнэглэнэ.

Найрлага*: кальцийн карбонат, магнийн цитрат,  
урьдчилан бэлдсэн аминдэмийн холимог Н33802/1 by 
DSM NUTRITIONAL (A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12 амин-
дэмүүд, никотинамид, фолийн хүчил, пантотены хүчил, 
биотин), урьдчилан бэлдсэн эрдсийн холимог Customix 
Minerals by DSM NUTRITIONAL (цайр, зэс, йод, төмөр, 
марганц, селен), Е аминдэм, фолийн хүчил, D3 аминдэм.
*  Туслах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцоогүй идэвхитэй найрлагыг заасан.

120 шахмал 41 000 ₮

500484
ОМЕГА-3 УЛЬТРА
Биеийн эрчимтэй, хүнд ачаала-
лын үед биемахбодийг хүчтэй 
дэмжихэд зориулсан дээд зэр-
гийн омега-3 хүчил.
 • Омега-3 — 2144 мг (107%*)
 • ДГХ — 520 мг (74%*)
 • ЭПХ — 1316 мг (219%*)
 • E аминдэм — 14,6 мг (97%*)

* Санал болгож буй хоногийн хэрэглээнээс.

Найрлага: далайн гүний загасны омега-3 
поли ханаагүй тосны хү члийн ультраконцен-
трат PronovaPure™.

120 капсул 74 200 ₮

500285
L-КАРНИТИН
ТЭСВЭРЛЭХ ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛНА

Өөх тосны солилцоог сайжруулна, спор-
тын аэроб төрлүүдээр (гүйлт, усанд сэ- 
лэлт) хичээллэхэд биемахбодийн тэсвэр-
лэх чадварыг нэмэгдүүлнэ, биеийн ачаа- 
лалын үед булчин гэмтэхээс сэргийлж, 
нөхөн сэргэлтийн үйл явцуудыг зохистой 
болгоход туслана. Бүтээгдэхүүнд дэлхийд 
алдартай Lonza компанийн хурдан шин-
гэдэг хэлбэрийн L-карнитин агуулагддаг 
бөгөөд тэрээр биемахбодид оронгуутаа л 
ажиллаж эхэлдэг.

Найрлага: L-карнитины тартрат, L-карнитин суурь 
Lonza Carnipure®.

120 капсул 49 700  ₮

ДЭЭД ЗЭРГИЙН 
ТЭСВЭРЛЭХ ЧАДВАРТ 
ЗОРИУЛСАН 
ЦЭВЭР 
ЭРЧ 
ХYЧ!
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EXPERALTA
ГОО ҮЗЭСГЭЛЭН, АРЬСНЫ 
ЗАЛУУ НАСЫГ ХАДГАЛАХАД 
ЗОРИУЛСАН ШИНЖЛЭХ УХААН БА 
БАЙГАЛИЙН ҮР НӨЛӨӨГ ХАРИЛЦАН 
ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ҮР ДҮН
EXPERALTA БЭЛДМЭЛИЙН ТУСЛАМЖТАЙГААР АРЬСАА  
ӨӨРЧЛӨН ШИНЭЧЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦУУДЫГ ЭХЛҮҮЛЭЭРЭЙ!

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН 
ДЭВШИЛТҮҮДЭЭР САЙЖРУУЛСАН УРГАМЛЫН 
ХУВИРГАХ ХҮЧИНД БИД ИТГЭДЭГ.

БИД МЭДЭГДЭХҮЙЦ ҮР ДҮНГ ӨГДӨГ ҮНЭХЭЭР 
ӨНДӨР ҮР АШИГТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ 
БҮТЭЭСЭН.

EXPERALTA ЦУВРАЛААС СОНГОЛТОО ХИЙГЭЭРЭЙ:

EXPERALTA PLATINUM
ЦАГААН АЛТНЫ ПЕПТИД, X50 «УХААЛАГ» ТҮГЭЭЛТИЙН 
ТОГТОЛЦОО, АЛТАЙН МӨӨГНИЙ ХАНДЫГ АГУУЛСАН 
ХӨГШРӨЛТИЙН ЭСРЭГ ЗОРИЛТОТ АРЧИЛГАА НЬ АРЬСЫГ 
ЭРЧИМТЭЙ НӨХӨН ТӨЛЖҮҮЛЖ, ТӨГС БОЛГОНО.

SIBERIAN WELLNESS-ИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ ГОО САЙХАН:
 • биологийн идэвхитэй бодисуудыг дээд зэргээр хуримтлуулсан;
 • илэрхий аюултай бодисуудыг (парабенууд, сульфатууд, фталатууд, будагч бодисууд, эрдсийн тос) агуулаагүй;
 • амьтан дээр туршаагүй;
 • eco-friendly савлагаа.

EXPERALTA BIOMELLE
АРЬСНЫ ДАРХЛААНЫ ХАРИУ УРВАЛ, ТҮҮНИЙ ЧАНАР 
БА ГОО САЙХАНГ ХАРИУЦДАГ ЕРДИЙН МИКРОБИОТЫН 
ТЭНЦВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ЗӨВХӨН ХАМГИЙН ШИЛДЭГ 
БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД.

EXPERALTA AURUM
ГОО САЙХНЫ ЕРДИЙН НӨӨЦИЙГ ИДЭВХИЖҮҮЛЖ, 
АРЬСЫГ ГЭРЭЛТҮҮЛЭХ АЛТНЫ ПЕПТИДҮҮД БА 
АЛТАЙН ЗӨГИЙН БАЛТАЙ ЧИЙГШҮҮЛЭХ ИЖ БҮРДЛИЙН 
ӨӨРЧЛӨН ШИНЭЧЛЭХ ХҮЧ ЧАДАЛ.

EXPERALTA CHRONOLONG
АРЬСНЫ ЦИРКАДЫН ХЭМНЭЛИЙГ ТООЦОН 
БОЛОВСРУУЛСАН ТОМЪЁО НЬ ХОНОГИЙН ЗОХИСТОЙ 
ЦАГТ ИДЭВХИТЭЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮДИЙГ ХҮРГЭЖ, 
ЭСИЙН ЗӨВ АЖИЛЛАГАА, ЗАЛУУ НАС БА ӨӨРЧЛӨН 
ШИНЭЧЛЭЛТИЙГ ХАНГАНА.
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ШӨНИЙН АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГИЙН СОРИЛТ
17 сайн дурынхан дөрвөн долоо хоногийн турш 
B-Circadin™-ийн давуу талуудыг үнэлсэн: эмэгтэйчүүд 
шөнийн цагаар ажилласан тул тэдний циркадын 
хэмнэл алдагдсан юм.

Нобелийн шагналтай нээлт: циркадын хэмнэлийг* 
хянах молекулын механизмууд.

B-CIRCADIN™ – байгалийн гаралтай 
шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүн хэсэг.
•  Хоногийн цагаас хамаарч арьсны эсүүдийн 

шинэчлэгдэх хэмнэлийг хянан зохицуулна.
•  Арьс татагдаж, уян хатан харагдана!

нь нүүрний арьс илүү 
сэргэг болсон гэж 
тэмдэглэсэн.

90%
нь нүүрний арьс илүү амарсан 
харагдаж байна гэж санал 
нийлсэн.

85%
нь нүүрний арьсны өнгө 
илүү тэгш болсон гэж 
баталсан.

80%

EXPERALTA 
CHRONOLONG

ЯГ ОДОО 
ТАНЫ ХАМГИЙН 
САЙХАН НАС

Шинэчлэл: 

EXPERALTA 
CHRONOLONG 
ТАНЫ АМЬДРАЛЫН 
ХЭМНЭЛД АЖИЛЛАНА
Онцгойд томъёонууд зохистой цаг хугацаанд 
идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг түгээж, эсийн 
зөв ажиллагааг, шинэчлэлтийг хангана, арьсыг 
өөрчлөн шинэчлэнэ.

SLS/SLES 
АГУУЛААГҮЙ

Фталат  
АГУУЛААГҮЙ

Эрдсийн тос 
АГУУЛААГҮЙ

Генийн  
ӨӨРЧЛӨЛТГҮЙ

Парабен 
АГУУЛААГҮЙ * Циркадын хэмнэл — өдөр, шөнө солигдохтой холбоотой биологийн үйл 

явцуудын мөчлөгийн хэлбэлзэл.

ЭКО ШИЙДЭЛ
Шошгыг 100% дахин боловсруул-
сан түүхий эдээр Dupont маркийн 
дизайнерийн цаасаар хийсэн.
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402000
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ 
БЭХЖҮҮЛЭХ ТОС
50 мл 179 900 ₮

420055
АРЬСНЫ УЯН ХАТАН ЧАНАРЫГ 
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИЙЛДЭС
60 мл 133 700 ₮

Технологи  
LIFTDERM 2000 
өөрийн коллагений 
нийлэгшүүлэлтийг 
идэвхижүүлж, арьсыг 
уян хатан болгоно, шинэ 
үрчлээ үүсэхээс сэргийлнэ.

НҮҮР БА ХҮЗҮҮНИЙ 
АРЬСНЫ УЯН ХАТАН 
БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 
УЛ СУУРЬТАЙ 
АРЧИЛГАА
Арьсны нягт ба бичил га-
даргуунд иж бүрнээр үйл-
чилнэ: УЯН ХАТАН ЧАНАРЫГ 
ДЭЭШЛҮҮЛЖ, арьсны илүү 
зохицсон дүр төрхийг буцаан 
олгоно.

*  
In

co
sp

ha
rm

 Co
rp

. (Ө
мн

өд
 Со

ло
нг

ос
) ү

йл
дв

эр
лэ

гч
ий

н м
эд

ээ
лл

ээ
р.

өглөө болон орой
бүх төрлийн арьсанд
бүх насны хүмүүст
эрэгтэйчүүд ба эмэг-
тэйчүүдэд






ИЛҮҮ ТОЛИГОР 
АРЬС
АРЬС ТАТАГДСАН 
МЭТ
ХАРАГДАНА

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

илүү алдартай Matrixyl 
пептидтэй харьцуулахад 
үрчлээсэнд үр дүнтэй үйлчилнэ

50% *–иар
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ОЙРООС Ч 
ТОЛИДОХОД 
АРЬС ТӨГС 
ХАРАГДАНА
Нүхжилтийг багасгана, арьсыг 
илүү нягт ба бат бөх болгоно, 
үрэвслээс сэргийлнэ, БҮТЭЦ 
БОЛОН ӨНГИЙГ ТЭГШИЛНЭ. 
Зөөлөн бөгөөд торгомсог арьс, 
эрүүлээр гэрэлтэнэ.

Пептид  
AQUATIDE® 5000
Исэлдэлтийн эсрэг 
ба чийгшүүлэх хүчирхэг 
идэвхитэй бодис; 
нүхжилтийг багасгана, 
цочирсон арьсыг 
тайвшруулж, үрэвслээс 
сэргийлнэ.
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акнегийн илрэлийг 
багасгана

65%*-иар

өглөө болон орой
бүх төрлийн арьсанд
бүх насны хүмүүст
эрэгтэйчүүд ба эмэг-
тэйчүүдэд






420058
НҮХЖИЛТИЙГ БАГАСГАЖ, 
АРЬСЫГ ТЭНИЙЛГЭХ ТОС 
50 мл 161 400 ₮

420059
НҮХЖИЛТИЙГ 
БАГАСГАХ ИЙЛДЭС
60 мл 133 700 ₮

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

нүхжилтийн хэмжээг 
багасгана.

6,46%* -иар
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ЧИЙГШҮҮЛЭЛТИЙН 
ДИЙЛДЭШГҮЙ ХҮЧ 
ЧАДАЛ
ХОНОГИЙН ТУРШ 
ЧИЙГШҮҮЛЖ, арьсны ердийн 
хамгаалалтыг хүчирхжүүлнэ, 
түүний усны тэнцвэрийг 
хадгална.

АРЬС ГЭРЭЛТЭНЭ

ҮРЧЛЭЭ ТЭНИЙНЭ 

НҮХЖИЛТИЙН ИЛРЭЛ 
БАГАСНА

420056
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЭРЧИМТЭЙ 
ЧИЙГШҮҮЛЭХ ТОС
50 мл 161 400  ₮

420057
АРЬСЫГ ГЭРЭЛТҮҮЛЖ, 
ЧИЙГШҮҮЛЭХ ИЙЛДЭС
60 мл 133 700 ₮

U-ACTIVE®  
REAL VERA
Биемахбодид чийгшилтийг 
хариуцдаг тогтворжуулсан 
мукополисахаридуудыг 
гаргаж авахад зориулсан 
онцгойд U-tech MPS 
технологи.

өглөө болон орой
бүх төрлийн арьсанд
бүх насны хүмүүст
эрэгтэйчүүд ба эмэг-
тэйчүүдэд






ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ердөө хоёрхон долоо 
хоногт арьсны чийгийн 
агууламж нэмэгдэнэ

20% -иар*
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EXPERALTA BIOMELLE
ПРЕ- БА 
ПРОБИОТИКУУДЫН 
ИЖ БҮРДЛИЙГ 
АГУУЛСАН ГОО 
САЙХАН АРЬСНЫ 
МИКРОБИОТЫН ТЭНЦВЭРИЙГ 
ДЭМЖИНЭ

ШИНЭЧЛЭГДСЭН ИЖ БҮРДЭЛ BIOMELLE::
•   Ecoskin® — пре- ба пробиотик, арьсны гоо 

үзэсгэлэнг хүчирхжүүлэх экологийн бодис.
•   ProRenew Complex CLR™ — арьсыг шинэчлэх 

хөгширөлтийн эсрэг пробиотик хандлага. 
•   PreBIULIN® AGA — арьсны гадаргуу дээрхи ашигтай 

бактериудыг идэвхижүүлэгч.

МИКРОБИОТЫН ТЭНЦВЭР =
ЭРҮҮЛ БА АРЧИЛГААТАЙ АРЬС

Арьс улайх, цочрох, хуурайших, таталдах ба 
таагүй мэдрэмж төрөх нь бүгд арьсны микро-
биотын тэнцвэр алдагдахад илэрдэг шинж 
тэмдгүүд юм*.

* МИКРОБИОТ — арьсны гадаргуу дээр оршиж, хү-
ний биемахбодьтой нийцэж амьдардаг бичил биетүү-
дийн багц. Эдгээр бичил биетүүдийн найрлага олон 
төрөлтэй байх тусам бидний арьсны эрүүл мэндэд сай-
наар нөлөөлдөг.
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АЗ ЖАРГАЛТАЙ 
АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН 
СТРЕССИЙН ЭСРЭГ 
АРЧИЛГАА

С аминдэмийн хүч чадал 
 • нүүрний өнгийг тэгшилж, цайруулна
 • бүх төрлийн нөсөөжилтийг ба акнегийн 

дараахь илрэлийг багасгана
 • үрэвсэлт үйл явцуудыг тайвшруулна
 • үрчлээсийн илрэлийг бууруулна
 • фото хөгширөлтийн үйл явцыг удааш-

руулна

С АМИНДЭМ
ТОГТВОРЖУУЛСАН 
ХЭЛБЭРТЭЙ

1,5% 

АРЬСНЫ ЕРДИЙН 
ХАМГААЛАЛТЫГ 
БЭХЖҮҮЛНЭ

71%+
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*С аминдэмийн идэвхитэй хэлбэрийг 
агуулсан томъёоны ачаар арьсандаа гэрэл 
гэгээг бэлэглэж, сэргээгээрэй.

БҮХ   
ТӨРЛИЙН АРЬСАНД

107557
ГОО САЙХАНЫ ДУСААГУУР
(тусдаа борлуулагдана)

2200 ₮

419603
АРЬСНЫ СТРЕССИЙГ ТАЙЛАХ 
С АМИНДЭМТЭЙ ИЙЛДЭС
Пре- ба пробиотикуудын өн-
дөр агууламжтай иж бүрдлийн 
томъёо нь арьсны ашигтай бак-
териудын тэнцвэрийг дэмжинэ. 
С аминдэм арьсны гэрэл гэгээ, 
тэгш өнгө, уян хатан байдал, няг-
тыг буцаан өгч, арьсыг сэргээнэ.

30 мл 28 700 ₮

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
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419610
ЗОВХИНЫ АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН ТОС
ProRenew Complex CLR™ пробиотик иж 
бүрдэл ба OptymHYAL™ патентжүүлсэн 
идэвхитэй бодисыг агуулсан томъёо: 
гүн чийгшүүлнэ, арьсны уян хатан ча-
нарыг дээшлүүлж, хүрээлэн буй орчны 
сөрөг хүчин зүйлсийг эсэргүүцэх чадва-
рыг нэмэгдүүлнэ.

15 мл 19 900 ₮

Ecoskin® 
 • пре- ба пробиотик
 • арьсны гоо үзэсгэлэнг хүчирхжүүлэх 

экологийн бодис
 • арьсны хуурайшилт ба түүнтэй холбоо- 

той таагүй мэдрэмжийг багасгана

419609
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ӨДРИЙН 
ТОС SPF 15 / PA +++
Өөх тосны бүрхүүлийг дэмжих бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдтэй ижил үйлчилгээг үзүүлж, арьсны ер-
дийн микробиотийг бэхжүүлж, нөхнө. Чөлөөт 
радикалууд ба хүрээлэн буй орчны бусад стресс 
үүсгэгч хүчин зүйлсээс буюу «урилгагүй зочдоос» 
хамгаална.

30 мл 59 500 ₮

АРЬСЫГ НӨХӨН 
СЭРГЭЭЖ, 
ТАЙВШРУУЛНА

АРЬСЫГ 
ТАЙВШРУУЛНА

41%+

ProRenew Complex CLR™ 
 • өөрийн коллагений ялгаралтыг 

нэмэгдүүлнэ
 • арьсыг илүү нягт, уян хатан бол-

гоно
 • тэгш бус бүтэц ба нүүр хувир-

лын үрчлээсийг багасгана

ЗОВХИНЫ 
АРЬСЫГ 
МЭДЭГДЭХҮЙЦ 
ТАТНА

SPF 15
UVA ба UVB-ээс 
ХАМГААЛНА

104

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
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ГУНДАЖ, УЯН ХАТАН ЧАНАР БА 
ТЭГШ ӨНГӨӨ АЛДСАН АРЬСЫГ Ч  

АГШИН ЗУУР 
НӨХӨН СЭРГЭЭНЭ

BioDTox
Зууннаст, жүржтэн ба брокколийн байгалийн гаралтай хандны био 
идэвхитэй иж бүрдэл. Чөлөөт радикалууд ба хортой бодисуудын 
нөлөөг саармагжуулна, арьсыг тэгшилж, түүнийг илүү цайруулж, 
гэрэлтүүлнэ.

Нөхөн сэргээлт. Арьсыг залуужуулах 
байгалийн гаралтай пептидийн тогтолцоо

416105
АМПУЛТАЙ БАЯЖМАЛ 
«НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ»
30 мл 31 400 ₮

ГОО САЙХАНЫ ДУСААГУУР
107557 2200 ₮
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УСГҮЙЖСЭН АРЬСНЫ 
ЦАНГААГ ТАЙЛНА: 
ЭРЧИМТЭЙ ЧИЙГШҮҮЛЖ, 
ЧИЙГ АЛДАХААС 
ХАМГААЛНА, БИЧИЛ 
ҮРЧЛЭЭ БА НИМГЭН 
ЗУРААСЫГ ТЭНИЙЛГЭНЭ

416106
АМПУЛТАЙ БАЯЖМАЛ 
«ЧИЙГШҮҮЛЭЛТ»
30 мл 31 400 ₮

3D HA  
(гиалуроны хүчил) 

Гурван хэмжээст бүтэц-
тэй тул арьсан дээр 
удаан тогтож, илүү урт 
хугацаанд чийгшилтийг 
хангана. Харагдахуйц 
үрчлээсийг агшин зуур 
багасгах үр нөлөө үзүүл-
нэ.

ТУСДАА БОРЛУУЛАГДАНА
ГОО САЙХАНЫ 
ДУСААГУУР
107557 2200 ₮

416107
АМПУЛТАЙ БАЯЖМАЛ «АРЬС ТАТАЛТ 
БА УЯН ХАТАН БАЙДАЛ»
30 мл 31 400 ₮

LIFTONIN®— 
XPRESS 
•   Бичил замгаас гаргасан аюулгүй 

ба био нийцтэй бүрэлдэхүүн хэсэг.

•   Үрчлээсийг 74%-иар багасгана.

АРЬСЫГ АГШИН ЗУУР 
ТАТНА, НҮҮР ХУВИРЛЫН 
БА ТАТАЛЦЛЫН 
ҮРЧЛЭЭСҮҮДИЙН ГҮНИЙГ 
БАГАСГАНА

РЕТИНОЛТОЙ АДИЛ 
НӨЛӨӨТЭЙ АНХНЫ 
УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ 
БОДИС — ҮРЧЛЭЭСИЙН 
ЭСРЭГ ЧИГЛЭСЭН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ

1 ЦАГИЙН ДОТОР 
ҮРЧЛЭЭСИЙГ БАГАСАХ 
МЭДЭГДЭХҮЙЦ ҮР ДҮНГ 
ҮЗҮҮЛНЭ

БАКУЧИОЛ
 (псоралея ургамлаас гаргасан)

Үрчлээстэй тэмцэх, арьсны 
бүтцийг тэгшлэх зэрэг арьс 
арчилгааны олон төрлийн 
зорилгыг биелүүлнэ. 

•   Ретинол шиг дутагдалтай 
талууд ба гаж нөлөө гэж 
байхгүй.

•   Насны хязгааргүй.

•   Ретинолоос ялгаатай нь 
арьсыг гуужуулж, цочроохгүй.

416108
АМПУЛТАЙ БАЯЖМАЛ 
БАКУЧИОЛТОЙ
30 мл 31 400 ₮

ДОЛОО ХОНОГТ 1-2 УДАА 
ХЭРЭГЛЭНЭ.

НҮҮРНИЙ АРЬСАНД БИЕ 
ДААН ИЛЛЭГ ХИЙХЭД 
ТӨГС ТОХИРНО
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74 % 
БАТАЛСАН*:

АРЬС МЭДЭГДЭХҮЙЦ 
ЗАЛУУ ХАРАГДАНА

НАС АХИХАД ГАРАХ 
ИЛРЭЛҮҮД ХАРАГДАХУЙЦ 
БАГАСНА

PHYTOCODINE®
арьсны өөрийн барилгын уургуудыг 
идэвхижүүлж, түүний уян хатан чанар 
ба нягтыг сайжруулна.

ОРЧИН ҮЕИЙН ТОГТВОРТОЙ 
ХЭТ ЯГААН ТУЯАНЫ 
ШҮҮЛТҮҮРҮҮД
UVA- ба UVB туяанаас хамгаалж, арьсны 
эрт фото хөгширөлт ба нөсөөжилтөөс 
сэргийлнэ.

ХУШ МОДНЫ САМАР 
БА СИБИРИЙН ХҮН 
ОРХООДОЙГООС ГАРГАСАН 
УРГАМЛЫН ПЕПТИДҮҮДТЭЙ 
ОНЦГОЙД  
ТОМЪЁОНУУД
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ЭРЧ ХҮЧ БА АРЬСНЫ 
ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ
HerbaGlow® NRG
Тэжээж, залуу насны эрүүл гэрэл 
гэгээг нөхөн сэргээнэ.

УЯН ХАТАН ЧАНАР
Х50 AntiAge
Коллаген ба эластиний үүсэлтийг 
идэвхижүүлж, арьсыг илүү уян 
хатан болгоно, татна.

ИЛҮҮ ТЭГШ ӨНГӨ
Ниацинамид
(РР аминдэм)
Бичил эргэлтийг хэвийн болгоно, 
арьсны өнгийг цайруулж, 
тэгшилнэ.

EXPERALTA PLATINUM
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ЭРЧ ХҮЧ БА ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ

75 % 
БАТАЛСАН*:

АРЬС ИЛҮҮ НЯГТ 
БА УЯН ХАТАН 

БОЛНО

418446
УРГАМЛЫН ПЕПТИДҮҮДТЭЙ 
АРЬС ШИНЭЧЛЭХ ШӨНИЙН 
ТОС
50 мл 80 600 ₮

418445
УРГАМЛЫН ПЕПТИДҮҮДТЭЙ 
ӨДРИЙН ТОС SPF 15 / PA +++
50 мл 90 200 ₮
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404326
ЗОВХИНЫ 
АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ТОС
Өндөр үр дүнтэй тос 
нь арьс татах илэрхий 
үйлчилгээтэй, 
арьсыг гайхалтай 
чийгшүүлнэ, доод 
зовхины хөхөмдөг 
хүрээ болон үрчлээг 
багасгана.

15 мл 21 300 ₮

ШУУРХАЙ АРЧИЛГАА
Далайн бор замгаас гаргасан навчин хэлбэртэй 
наалтууд нь 10 минутын дотор ядаргааны ул мөрийг 
арилгана:
 • Арьсыг чийгшүүлнэ.
 • Хаван ба доод зовхины хөхөмдөг хүрээг багасгана.
 • Нүдний эргэн тойрны жижиг үрчлээсүүдийг 

тэнийлгэнэ.

БОТОКС ҮР ДҮН
Ургамлын тогтворжуулагч Х50 пептид 
нь нүдний эргэн тойрны үрчлээсүүдийг 
мэдэгдэхүйц багасгана.

В₃ АМИНДЭМ БА ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ 
ТОСНУУД 
Зовхины хаван ба ядаргаатай тэмцэхэд үр 
ашигтай.

410682
ГИДРОГЕЛЕН НААЛТ
ЗОВХИНЫ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН
60 ш. 88 800 ₮

НАС АХИХАД ГАРАХ, 
СТРЕСС БА ЯДАРГААНЫ 
УЛ МӨРҮҮДИЙГ 
АРИЛГААРАЙ

ЭРЧИМТЭЙ 
АРЧИЛГАА

АРЬСЫГ АРЧЛАХ 
НҮҮР БУДАЛТ

ЗАЛУУ НАСНЫ ГЭРЭЛ 
ГЭГЭЭ БА ТӨГС ӨНГӨ
 • Арьсны дутагдлыг халхална.
 • Дундаж нягттай бүрхүүл 

үүсгэх хөнгөн бүтэцтэй.
 • Эрчимтэй чийгшүүлнэ.
 • Насны өөрчлөлт хөгжихөөс 

сэргийлнэ.
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420730 
өнгө 3 / ердийн 

шаргал
53 500 ₮

411998 
өнгө 2 / завсрын

53 500 ₮

АРЬС ЧИЙГШҮҮЛЖ, 
ЧАНГАЛАХ ТОС SPF 15
30 мл

ECO-
FRIENDLY
Наалт нь 
хөрсөнд 
25 хоногт 
бүрэн 
задарна.
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413494  / 410298
УХААЛАГ ТОС 
50 мл 86 700 ₮
7 мл 11 700 ₮
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413495 
УХААЛАГ ТОС 
(солих хэсэг)
50 мл 45 800 ₮

АРЬСНЫ ЗАЛУУ 
НАСЫГ ХОЁР 
ДАХИН НӨХӨН 
СЭРГЭЭХ УХААЛАГ 
ТОМЪЁО

1-Т 2

1. ҮРЧЛЭЭСИЙН ТОО 
ХЭМЖЭЭ БА ГҮНИЙГ 
ХУРДАН БӨГӨӨД 
МЭДЭГДЭХҮЙЦ БАГАСГАНА
Харагдахуйц ба хуримтлагдах 
үр нөлөө: жижиг үрчлээсүүд мэ-
дэгдэхүйц багасч, гүн (статик) үрчлээ-
сүүд өдрийн турш бага харагдана.

2. ХҮЗҮҮ БА ЦЭЭЖНИЙ 
ИЛ ХЭСГИЙН АРЬСЫГ 
АРЧИЛНА
Чавга, цангис болон япон камелийн 
үнэт тоснууд нь тэжээх болон исэл-
дэлтийн эсрэг илэрхий үйлчилгээ-
тэй, тосны хамгаалалтыг сайж- 
руулж, арьсыг зөөлрүүлнэ.

409280 / 410288
УХААЛАГ ИЙЛДЭС 
50 мл 75 000 ₮
7 мл 11 700 ₮

ҮРЧЛЭЭГ АГШИН 
ЗУУР ТЭНИЙЛГЭЖ, 
НҮҮРНИЙ ӨНГИЙГ 
ТЭГШИЛЖ, УДААН 
ХУГАЦААНД 
ГЭРЭЛТҮҮЛНЭ

ХУРДАН ҮР ДҮНД 
ХҮРГЭХ УХААЛАГ 
ТОМЪЁО:
 • тусгай бичил бөмбөлөгт «сав-

лагдсан» өндөр молекулт гиа-
луроны хүчил

 • шинэчлэгдсэн пептидүүд
 • интоорын хандтай хослосон 

үнэ цэнэтэй тоснууд

ӨНДӨР 
МОЛЕКУЛТ 
ГИАЛУРОНЫ 
ХҮЧИЛ
Үрчлээсийг дотроос нь «түлхэн 
гаргаж», агшин зуур залуужуу-
лах үр дүнг хангана.

ЦАГ ХУГАЦААГ 
УХРААГААРАЙ

Пептид BONT-L-PEPTIDE 
SOLUTION 38%*-ИАР 
ҮРЧЛЭЭСИЙГ АРИЛГАНА 
Үрчлээний илрэлийг ба гүнийг багасгах 
хурдан харагдахуйц болон мэдэгдэхүйц 
үр нөлөө.

Пептид DIAMOND 
SIRT ЦАГ ХУГАЦААГ 
ЗОГСООНО
Нүүрний хэлбэрийг татаж, арьсны 
өнгийг тэгшилнэ.
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408370
ГҮН ЦЭВЭРЛЭЖ, АРЬС 
ТЭГШЛЭХ ГУУЖУУЛАГЧ
200 мл 29 900 ₮

АГШИН ЗУУР 
ЗАЛУУЖУУЛАХ 
ҮР ДҮН —
мэргэжлийн арьс 
арчилгаатай адил:
 • арьсны өнгө тэгширнэ
 • гэрэлтсэн, сэргэг арьс
 • нүхжилт мэдэгдэхүйц багасна
 • арьс илүү уян хатан болно
 • үрчлээс бага мэдэгдэнэ.

2,5 %  
АНА-ХҮЧЛҮҮД
эпидермисийн үхжсэн эсүүдийг гуужуул-
на, бичил эргэлтийг сайжруулж, арьсны 
эсүүдийн шинэчлэгдэх үйл явцыг эхлүүлнэ.

408371
НҮХЖИЛТИЙГ ЦЭВЭРЛЭХ 
ГУУЖУУЛАГЧ 
Гурван төрлийн идэвхитэй 
мөхлөгүүд эвэршсэн хэсгүүдийг 
гуужуулж, арьсыг толийлгос-
ноор түүнийг тэгшилнэ, эдийн 
амьсгалыг сайжруулж, нүхжил-
тийг нээнэ.
100 мл 28 500 ₮

408253
ЗАЛУУЖУУЛЖ СЭРГЭЭХ 
СОФТНЕР
Арьсыг агшин зуур чийгшүүлж, 
гэрэлтүүлнэ, зөөлрүүлж, тайвш-
руулна, арчилгааны бэлдмэлүү-
дийн үйлчилгээг хүчирхжүүлнэ.
200 мл 31 900 ₮

418443
НҮҮР УГААХ ПРОБИОТИКТОЙ 
ЗӨӨЛӨН ГЕЛЬ
Пре- ба пробиотикуудын иж 
бүрдлийг агуулдаг тул бохир-
дол, нүүрний будаг ба себумын 
илүүдлийг зөөлөн арилгана. Арь-
сыг тайвшруулж, нөхөн сэргээнэ, 
эрүүл микробиотыг дэмжиж, 
нүүрний арьсыг эрүүлжүүлж, 
тэгшилнэ.
100 мл 32 100 ₮

408368
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЦЭВЭРЛЭЖ 
УГААХ ТОС
Усан суурьтай тос нь арьсыг 
гайхалтай цэвэрлэж, тэжээх 
бөгөөд таагүй мэдрэмжийг үл-
дээхгүй.
200 мл 33 500 ₮

АРЬС АРЧИЛГААНЫ ШИНЭ ТҮВШИН: 
нүүрний будгийг арилгаж/цэвэрлэж, арчилгаанд бэлдэнэ

410091 
ДАЛАЙН ЗАМАГ АГУУЛСАН 
НҮҮРНИЙ АРЬСНЫ 
КРИОЛИФТИНГ МАСК 
Агшин зуур өөрчлөн хувиргана: 
арьсыг сэргээж, ядаргааны 
ул мөрийг арилгана, нүүрний 
арьсны өнгийг сайжруулна.
50 мл 22 200 ₮

408369
НҮҮРНИЙ БУДАГ АРИЛГАХ 
МИЦЕЛЛЯРЫН УС
Мицеллярын томъёо нь нэг 
түрхэлтээр нүүрний арьсыг 
цэвэрлэж, будгийг арилгана. 
Зовхины зөөлөн арьсанд 
тохиромжтой.
200 мл 28 500 ₮
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EXPERALTA AURUM
ТАНЫ АРЬСНЫ 
ГЭРЭЛ ГЭГЭЭНД 
ХИЙХ ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ 
Experalta Aurum бэлдмэлүүд арьсыг 
өөрчлөн хувиргаж, түүний гоо сайхан, 
гэрэлтэх ердийн нөөцүүдийг идэвхижүүлнэ.

Томъёоны найрлаганд —
таван түлхүүр бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд:

SLS/SLES 
агуулаагүй

фталат агуу-
лаагүй

эрдсийн тос 
агуулаагүй

генийн 
өөрчлөлтгүй

амьтан дээр 
туршаагүй

парабен 
агуулаагүй

куркумын 
ханд

алтны 
пептидүүд

прополисийн 
ханд

Алтайн 
зөгийн балтай 

чийгшүүлэх иж 
бүрдэл

Коллагений 
нийлэгшүүлэлтийг 
нэмэгдүүлж, арьсны 
уян хатан чанарыг 
дээшлүүлнэ:

+230%  
1-р төрлийн 
коллагений 
нийлэгшүүлэлт

+205%  
3-р төрлийн 
коллагений 
нийлэгшүүлэлт
ҮР ДҮН:  
татагдсан  
ба торгомсог 
арьс

НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ  
СЭРГЭЭХ ИЙЛДЭС

АРЬСНЫ НЯГТЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛНЭ 
Х2*

* Цувралын идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн in vivo турш
илтын үр дүнгээр.

зөгийн 
сүүнцэр

418895
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ 
СЭРГЭЭХ ИЙЛДЭС
GOLDEN COLLAGENINE 
MVP ПЕПТИД БА TEGO® 
TURMERONE КУРКУМЫН 
ҮНДСИЙН ХАНДТАЙ

30 мл 36 500 ₮

ГОО САЙХАНЫ 
ДУГААСУУР 
(тусдаа борлуулагдана)
107557 2200 ₮
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-65%
ЗАГАТНАА БА 
ЦОЧРОО БАГАСНА*

НҮҮРНИЙ АРЬСНЫ 
ТЭЖЭЭЛИЙН МАСК
АГШИН ЗУУРЫН 
ӨӨРЧЛӨН 
ШИНЭЧЛЭЛТ: 
ТАНЫ АРЬС УЯН 
ХАТАН БӨГӨӨД 
ГЭРЭЛ ГЭГЭЭТЭЙ
Арьсыг иж бүрнээр 
арчилна: гайхалтай 
тэжээж, зөөлрүүлнэ, 
толигор, уян хатан 
болгоно, нүүрний өнгийг 
тэгшилнэ.

            МИНУТЫН 
            ДАРАА*
АГШИН ЗУУР 
ЧИЙГШҮҮЛНЭ

             ЦАГИЙН 
             ТУРШ*
АНХНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ 
ДАРАА ЧИЙГШҮҮЛНЭ

5 ХҮРТЭЛ ХОНОГ*
ЗОХИСТОЙ 
ЧИЙГШҮҮЛЭХ 
ХӨРӨНГӨ 
(түрхэсний дараа 5 хүртэл  
хоног арьсыг чийгшүүлнэ)

Алтайн зөгийн балтай 
чийгшүүлэх иж бүрдэл
Агшин зуур, урт хугацаанд эрчимтэй 
чийгшүүлэхэд зориулсан.

Бүйлсний хүчил 
Нүүрний арьсны өнгийг тэгшрүүлж, 
сайжруулахад тусална.

* Цувралын идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
in vivo туршилтын үр дүнгээр.

418896
НҮҮР УГААХ 
ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ ГЕЛЬ
200 мл 31 600 ₮

418893
НҮҮРНИЙ АРЬСНЫ 
ТЭЖЭЭЛИЙН МАСК
50 мл 28 700 ₮

НҮҮР УГААХ 
ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ ГЕЛЬ
АРЬС 
АРЧИЛГААНЫ 
ЭХНИЙ АЛХАМ

Зөөлөн гель нь арьсыг 
сайтар бөгөөд зөөлөн 
цэвэрлэж, түүний хамгаалах 
бүрхүүлийг гэмтээхгүй ба хэт 
хуурайшихгүй.

Прополисийн ханд 
Үрэвслийн эсрэг ба ариутгах 
шинж чанартай, бичил эргэлтийг 
ба бодисын солилцоог сайжруул-
на. 

Мадекассосид  
(азийн центеллийн ханд)
Цочирсон арьсыг зөөлрүүлж, 
тайвшруулна, улайлтыг багасгаж, 
чийгшүүлнэ.

30

48
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ТА АЖИЛЛАНА —

* NATURETHIC (Испани)-ийн мэдээллийн дагуу.

Хэмжээг -1,6 см хүртэл 
багасгана. 

«Жүржийн хальсны» 
илрэл 9%-иар багасна.

Арьс 6,5%-иар нягтарна.

Эсийн шинэчлэлтийг 
идэвхижүүлнэ (ороонго 
өвсний ханд).

Бичил эргэлтийг 
сайжруулна (тэрэг цэцэг, 
заяахай, туулайн бөөр ба 
тавалганын ханд).

Бодисын солилцоог ба 
өөх задралыг хурдасгана.

БАТЛАГДСАН ҮР ДҮН*:

411382 
THE BODY LAB 
ЦЕЛЛЮЛИТИЙН ЭСРЭГ КОНЦЕНТРАТ 

 • Дулаацуулах үйлчилгээтэй
 • Slim-үр дүн

150 мл 45 400 ₮

ӨДӨТ УНДАРИ (ЭСВЭЛ ВАКАМЭ)  
ЗАМГИЙН ХАНД
• Бор өөхөн эдийн термогенезийг идэвхижүүлнэ.
• Өөх шатаалтыг дэмжинэ (липолитик үр дүн).

КАМБОЖ ГАРЦИНИЙН ХАНД
• Өөхөн эсүүд шинээр үүсэхээс сэргийлнэ.
• Өөх тосны хуримтлалыг багасгахад тусална.

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ГОО 
САЙХАНЫ ИЖ БҮРДЭЛ 

BROWNSLIM
ӨӨХӨН ЭДЭД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 

БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ 
БҮРЭЛДЭХҮҮН 
ХЭСГҮҮД

ШИНЖЛЭХ УХААНД 
СУУРИЛАСАН 
УХАМСАРТАЙ 
ТОМЪЁОНУУД

СУЛЬФАТУУД, ПАРАБЕНУУД, ФТАЛАТУУД, 
ЭРДСИЙН ТОСНУУД, ХИЙМЭЛ БУДАГ, 
ХИЙМЭЛ ҮНЭРТЭН АГУУЛААГҮЙ

92%

АЖИЛЛАНА
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САЙН САЙХАНЫГ  
БА ӨӨРИЙГӨӨ СОНСОХ  
УРЛАГ

AROMAPOLIS OLFACTIVE  
STUDIO

Бертран Дюшофур 
(Bertrand Duchaufour) 

Францын алдарт мастер, 
Christian Dior, Givenchy ба бусад 

байгууллагуудтай ажиллаж 
байсан.

Лука Сьюзак
(Lucas Sieuzac)

Гурав дахь үеэрээ ажиллаж 
байгаа францын үнэртэн 
зохион бүтээгч, хэд хэдэн 
мэргэжлийн нэр хүндтэй 

шагналын эзэн.

Анжелин Пубо
 (Angeline Poubeau)  

Дэлхийд алдартай францын 
үнэртэн зохион бүтээгч, 

сонгомол брендийн, мөн 
ардчилсан маркийн шилдэг 

бүтээлүүдийг зохиосон.

СИБИРИЙН АНХНЫ ДЭЭД ЗЭРЭГЛЭЛИЙН  
ҮНЭРТЭНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

ДЭЛХИЙД АЛДАРТАЙ ҮНЭРТЭН ЗОХИОН БҮТЭЭГЧИД  
БИДЭНД ЗОРИУЛЖ БҮТЭЭСЭН:

PARFUMS SÉLECTIFS
—

Үнэртэний урлагийн сонирхогчдод 
зориулсан гайхамшигт бүтээлүүдийн 

онцгой цуглуулга

PARFUM DE LUXE
—

Амт, өвөрмөц байдлыг эрхэмлэдэг 
хүмүүст зориулсан өдөр тутмын 

үнэртэний цуглуулга
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ДЭЭД ЗЭРГИЙН КОНЦЕНТРАЦИ

«Миний үнэртэн бол 
гадны нөхцөл байдлаас 
хамаарахгүй хүч чадал, 
тогтвортой бөгөөд бат 
бөх байдлын биелэл 
юм. Би ийм хүмүүсээр 
бахархдаг. Тэднээс үлгэр 
жишээ авч, тэднийг да-
гахыг хүсдэг».

Анжелин Пубо (Angeline Poubeau)
Францын алдартай мастер, 
дэлхийн шилдэг бүтээлүүдийн 
зохиогч.

1 PRIMUM 
EXTRAIT DE PARFUM | 
БАЯЖУУЛСАН СҮРЧИГ

419967 50 мл 255 400 ₮
ЗОРИГТОЙ 
ЦЭЦГИЙН, АРЬСАН
ҮНЭРТЭН, хувь хүний болон 
манлайлагчийн шинж чана-
рыг тусгана.

АРЬСАН, ЦЭЦГИЙН
ягаан чинжүү, арьс, сарнайн 
дэлбээ, ноолуур, уд, утаат 
өнгө

УРАМ ЗОРИГИЙН 
ЭХ ҮҮСВЭР
Тоо биднийг амьдралын турш дагадаг.
Тэд амьдралд нягт нарийн байдлыг, дэг журмыг, 
мэдээлэл үнэн зөв байна гэсэн мэдрэмжийг 
авчирдаг. Бид өөрсддөө азтай тоон сахиусыг 
сонгодог. 

АНХНЫ ТООН 
САХИУСЫН 
ҮНЭРТЭНИЙ 
ЦУГЛУУЛГА
Siberian Wellness Корпорацийн ойн 
баярыг угтаж тусгайлан бүтээсэн 
бөгөөд эхлэлийг бэлэгддэг

ШИНЭ ҮНЭРТЭНҮҮД ТАНЫ АЗТАЙ 
САХИУС БОЛНО!

ГУРВАН СОНГОМОЛ 
ҮНЭРТЭН, 

тэдгээрийн дараа дасал 
болсон нийтийн үнэртэнд 

буцахыг огт хүсэхгүй.

Дэлхийд алдартай үнэртэн 
зохион бүтээгчид

БҮТЭЭСЭН.

ӨНДӨР КОНЦЕНТРАЦИТАЙ
анхилуун бодисууд ба эфирийн 

тосыг Extrait de Parfum хэлбэрээр 
агуулдаг тул үнэртэнг бүрэн 

эрхтэйгээр сүрчиг гэж нэрлэж 
болно.

ХОВОР,
үнэ цэнэтэй бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд ба дахин 
давтагдашгүй үнэртэний 

өнгө.
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Джулия Родригез (Пастор) 
Julia Rodríguez (Pastor) 

Parfums Sélectifs by Aromapolis 
Olfactive Studio капсулын үнэртэний 

цувралыг зохион бүтээсэн.

«Миний үнэртэн бол яруу тод ялалт, 
амжилт ба санхүүгийн тогтвортой 
байдлын биелэл юм. Тэрээр таныг 
эрч хүчээр цэнэглэх тул та эртний 

мөрөөдлөө биелүүлж чадна».

6 SEXTUM 
EXTRAIT DE PARFUM |  
БАЯЖУУЛСАН СҮРЧИГ

Бахархлаар урамшиж бүтээсэн 
сэтгэл эзэмдэх сэргэг үнэртэн нь 
гайхалтай татах хүчтэй бөгөөд 
эрч хүчээр цэнэглэнэ.

419969 50 мл 255 400 ₮

«Энэ бол 100% маш мэдрэг 
хослол учир таны сэтгэлийн 
хамгийн нандин чавхдасыг 
хөндөнө гэдэгт би итгэлтэй 
байна. Бид амьдралын 
тансаг таашаалыг мэдрэх 
болно. Яг энд, яг одоо».

Суазик Бокур (Soizic Beaucourt) 
Францын мастер, Parfums 
Sélectifs by Aromapolis Olfactive 
Studio капсулын үнэртэнг зохион 
бүтээсэн.

ЖҮРЖТЭНИЙ, СЭРГЭГ, 
ГЕСПЕРИД
бергамот, хар цай, мэлрэг, 
арьс, пачули, матейн навч

МОДЛОГ, ТАНСАГ
интоор, амтлагчид, хуш 
мод, ром, ваниль, пачули, 
ветивер, арьс

9 NONUM 
EXTRAIT DE PARFUM |  
БАЯЖУУЛСАН СҮРЧИГ

Таашаал, сэтгэл ханамжийг үнэ-
лэгчдэд зориулсан модлог, тансаг 
үнэртэн. Хамгийн хүчтэй сэтгэл 
хөдлөлийг төрүүлж, өөртөө татна.

419968 50 мл 255 400 ₮

ДЭЭД ЗЭРГИЙН КОНЦЕНТРАЦИ

ДЭЭД ЗЭРГИЙН КОНЦЕНТРАЦИ
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411164  / 410007
L’ESSENCE D’ALTAI | Л’ЕСЕНС 
Д’АЛТАЙ
EXTRAIT DE PARFUM |  
БАЯЖУУЛСАН СҮРЧИГ 

50 мл 162 600 ₮
5 мл 18 000 ₮ 

ЦЭЦЭГСИЙН, ЖИМСНИЙ,  
ВАНИЛИЙН
жүржийн өнгө (флердоранж), 
иланг-иланг, мэлрэг, бэрсүү, бурбон 
ваниль, цагаан хүдэр

СЭРГЭГ, НОГООН, ЖҮРЖТЭНИЙ
сэргэг жүржтэн, удамбарын навч, 
халуун цагаан гаа, ветивер, цагаан 
хүдэр, зандан мод

419221 / 410008
OLKHON | ОЛЬХОН
EAU DE PARFUM |  
ҮНЭРТЭЙ УС

50 мл 162 600  ₮
5 мл  18 000 ₮

Францын үнэртэн зохион 
бүтээгч Пьер Флорес (Pierre 
Flores) сибирийн байгалийн 
гоо үзэсгэлэнгээс санаа авч, 
жинхэнэ мэдрэмж төрүүлэх хоёр 
гайхалтай үнэртэнг бүтээсэн.

 /

Үнэртэн зохион бүтээгч Бертран 
Дюшофур (Bertrand Duchaufour) 
онгон зэрлэг байгалийг үнэн 
сэтгэлээсээ үнэлдэг хүмүүст 
зориулан үнэрийг бүтээжээ. 
Сибирийн хуш болон нарс модны 
хүчирхэг модлог эхлэл пачули ба 
амбрагийн өнгөтэй уян зохицон 
оршино. Гацуурын бальзам, 
хөвдний тодхон үнэр сибирийн 
ихэмсэг тайгын нууцлаг сэтгэл 
хөдлөлийг бий болгож цуглуулгыг 
бүрдүүлнэ.

411162 / 410006
L’ESS1ENCE DE TAIGA |  
Л’ЕСЕНС ДЕ ТАЙГА
EXTRAIT DE PARFUM |  
БАЯЖУУЛСАН СҮРЧИГ

50 мл 162 600  ₮ 
5 мл 18 000  ₮

СИБИРИЙН 
ДОМОГ
МОДЛОГ
сибирийн хуш модны шилмүүс, 
сибирийн нарс мод, зандан мод, 
пачули, амбра, гацуурын бальзам

ДЭЭД ЗЭРГИЙН КОНЦЕНТРАЦИ

ДЭЭД ЗЭРГИЙН КОНЦЕНТРАЦИ 

ӨНДӨР КОНЦЕНТРАЦИ
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420243 / 410009
LA FORCE | 
ХҮЧ ЧАДАЛ
EAU DE PARFUM | ҮНЭРТЭЙ УС

50 мл 119 300 ₮ 
5 мл 18 000 ₮

420244 / 410010
LA LIBERTÉ |  
ЭРХ ЧӨЛӨӨ
EAU DE PARFUM | ҮНЭРТЭЙ УС

50 мл 119 300 ₮
5 мл 18 000 ₮

ЧИГЛЭСЭН, АРЬСАН
грейпфрут, амбра, илэг, 
зандан мод, ветивер

СЭРГЭГ, МОДЛОГ
карри навч, бэрсүүт 
жүрж, арцны жимс, нил 
цэцэг, хүж

Fabrice Pellegrin  
(Фабрис Пеллегрин)
2017 онд францын Cos-
métique Mag сэтгүүлээс 
тодруулсан шилдэг 
үнэртэн зохион бүтээгч.

Jean-Jacques Rouge  
(Жан-Жак Руж)
Францын үнэртэн зохион 
бүтээгч.

ТАТАЛЦЛЫН ХҮЧ АМЖИЛТЫН 
ЗАМНАЛ

ӨНДӨР КОНЦЕНТРАЦИ ӨНДӨР КОНЦЕНТРАЦИ ДЭЭД ЗЭРГИЙН КОНЦЕНТРАЦИ

417626 / 412918
ABSOLU | АБСОЛЮТ
EXTRAIT DE PARFUM | 
БАЯЖУУЛСАН СҮРЧИГ

50 мл 181 200 ₮
5 мл 18 000 ₮

МОДЛОГ
модлог өнгө, амбра, 
ваниль, пачули, тонка 
шош

418434 / 412916
DYNAMIQUE | ДИНАМИК
EXTRAIT DE PARFUM | 
БАЯЖУУЛСАН СҮРЧИГ

50 мл 151 800 ₮
5 мл 18 000 ₮

ЧИГЛЭСЭН, ХАЛУУН, 
ЦЭЦЭГСИЙН
иланг-иланг, цахилдаг, 
мэлрэг, далайн давс, 
ваниль, амбра

ДЭЭД ЗЭРГИЙН КОНЦЕНТРАЦИ

Үнэртэн 
зохион бүтээгч  
Лука Сьюзак 
(Lucas Sieuzac) 

Үнэртэн зохион бүтээгч  
Олаф Ларсен (Olaf Larsen) 

Цуглуулгыг дэлхийд 
алдартай үнэртэн зохион 
бүтээгчид ЛУКА СЬЮЗАК 
ба ОЛАФ ЛАРСЕН нартай 
хамтран бүтээсэн. 2021

ЖИЛИЙН ҮНЭРТЭН 
ЗОХИОН БҮТЭЭГЧ
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ТА ӨӨР ӨӨР 
БАЙНА!

ДАХИН ДАВТАГДАШГҮЙ,
МЭДРЭГ, ЗӨӨЛӨН.

ӨНӨӨДӨР ТА ЯМАР БАЙХЫГ ЦУГЛУУЛГА 
ТАНЫ ӨМНӨӨС ЯРЬЖ ӨГНӨ

AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO

ЭНЭХЭН 
МӨЧИЙГ БҮҮ 
АЛДААРАЙ

—
Сэтгэл санаандаа 

тааруулж 
үнэртэнээ 

сонгоорой!

ҮНЭРТЭНГ 
ДЭЛГЭЭРЭЙ

—
Тэрээр эзэгтэй 

болгондоо шинэ 
өнгөөр дуугарна!

МЭДРЭЭРЭЙ  
—

Цуглуулга дахь 
байгалийн 
гаралтай 
эфирийн 

тоснууд таны 
сэтгэл хөдлөлийг 

хүчирхжүүлнэ

ҮНЭРТЭЙ

УС6 ЦАГИЙН
ТОГТОЦТОЙ

ТОСНЫ 
КОНЦЕНТРАЦИ 

15%

417418 
GOLDEN AMBER & MIDNIGHT 
SAFFRON
EAU DE PARFUM | ҮНЭРТЭЙ УС

50 мл 76 200 ₮

ДОРНЫН, МОДЛОГ
пачули, амирис, зандан мод, 
амбра, хүдэр, царсны хөвд

Үнэртэн зохион бүтээгч  
Белен Гарсия (Belene Garcia)  
Өөрөө бие даан суралцсан онцгойд 
үнэртэн зохион бүтээгч, жинхэнэ 
хүсэл тэмүүлэлтэй, гал цогтой, тод, 
мартагдашгүй цуглуулгыг бүтээдэг.

ӨНДӨР КОНЦЕНТРАЦИ

ТАНСАГ, 
АМЖИЛТТАЙ
МОДЛОГ, ДОРНЫН
ХҮСЭЛ ТЭМҮҮЛЭЛТЭЙ, 
СЭТГЭЛ ТАТАМ ҮНЭРТЭН
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417419 
FRESH FIG & SPARKLING 
TANGERINE
EAU DE PARFUM | ҮНЭРТЭЙ УС

50 мл 76 200 ₮

ЖҮРЖТЭНИЙ, НОГООН, СЭРГЭГ
анхилуун өнгө, усан өнгө, 
бадамлянхуа, нил цэцэг, элеми

Үнэртэн зохион бүтээгч  
Анжелин Пубо (Angeline Poubeau)
Францын алдартай үнэртэн зохион 
бүтээгч, Siberian Wellness-т зориулан 
сонгомол үнэртэнг бүтээсэн.

ӨНДӨР КОНЦЕНТРАЦИ

ИТГЭЛ БА ХҮЧ 
ЧАДАЛ
НОГООН ЦУГЛУУЛГА 
НЬ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
ЗӨӨЛӨН МӨН ЧАНАР 
БОЛОН ЗАН ТӨЛӨВИЙН 
ХҮЧ ЧАДЛЫГ НЭГЭН 
ЗЭРЭГ ТОДРУУЛНА

417417 
DARK VANILLA & CHERRY 
BLOSSOM
EAU DE PARFUM | ҮНЭРТЭЙ УС

50 мл 76 200 ₮

ЖИМСНИЙ, ЦЭЦЭГСИЙН
интоор, цагаан цэцэгс, бүйлс, 
ваниль, модлог өнгө

Үнэртэн зохион бүтээгч  
Лука Сьюзак (Lucas Sieuzac)
Гурав дахь үеэрээ ажиллаж байгаа 
францын үнэртэн зохион бүтээгч, 
хэд хэдэн мэргэжлийн нэр хүндтэй 
шагналын эзэн, Siberian Wellness-т 
зориулан сонгомол үнэртэнг 
бүтээсэн.

ӨНДӨР КОНЦЕНТРАЦИ

СЭТГЭЛ ТАТАМ, 
ЗӨӨЛӨН
АНХНЫ АМЬСГАЛААР 
ДУРЛУУЛАХ ЦЭЦЭГС, 
ЖИМСНИЙ ҮНЭРТЭН
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410021 
ХУШ МОД & АЛИМ 
УСАНД ОРОХ ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ ТОСОН ГЕЛЬ

Арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, тэжээнэ, алим, 
хуш модны үл мэдэг үнэрийг зөөлөн 
татуулна. 

250 мл 20 800 ₮

410018 
ХУШ МОД & АЛИМ 
Биеийн арьсыг чийгшүүлэгч  
сүүн шингэн
Зөөлөн бүтэцтэй тул гайхалтай шингэж, 
арьсыг зөөлрүүлнэ, алим, хуш модны 
таатай үнэртэй.

250 мл 21 300 ₮

ГЭРЭЭСЭЭ ГАРАЛГҮЙ СПА  
АРЧИЛГААНЫ БҮХ ТАНСАГЛАЛЫГ 
МЭДРЭЭРЭЙ!

411168 
СҮҮНИЙ ОВЪЁОС  
& ЦАГААН БУДААНЫ ТОС
ГАРЫН ТОС

Цагаан будааны хивэгний тос арьс-
ны уян хатан чанарыг нэмэгдүүлж, 
түүнийг чийгшүүлж, нөхөн сэргээнэ, 
зөөлрүүлнэ.

75 мл 12 000 ₮

411170 
БӨӨРӨЛЗГӨНӨ & ВЕРБЕНА
ГАРЫН ТОС 

Вербенагийн гидролат  ядарсан, 
стресст өртсөн арьсанд байга-
лийн гоо сайханг маш хурдан 
буцаан олгож, толийлгоно.

75 мл 12 000 ₮

410022 
ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ  
& НОГООН ЦАЙ
Ногоон цайны ханд бол байгалийн 
гаралтай исэлдэлтийн эсрэг бодис 
бөгөөд хөгширөлтийн эсрэг, хорд-
лого тайлах үйлчилгээтэй. 

250 мл 20 800 ₮

410019  
ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ  
& НОГООН ЦАЙ
БИЕИЙН АРЬСЫГ ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ  
СҮҮН ШИНГЭН 

Гүзээлзгэнийн ханд арьсыг 
гайхалтай тэжээж, залуужуулах 
үр дүнг үзүүлнэ.

250 мл 21 300 ₮

410016 
ОЙН ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ  
& НОГООН ЦАЙ 
БИЕИЙН АРЬСНЫ ЧИХЭРЛЭГ 
ГУУЖУУЛАГЧ 

Боловсорч гүйцсэн жимсний 
буталсан үр нь арьсыг гайхалтай 
толийлгож, торгомсог болгоно.

100 мл 21 000 ₮
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* In vitro тестийн үр дүнгээр.
СИБИРИЙН ЭНДЕМИК УРГАМЛУУДЫН 

ИДЭВХИТЭЙ БОДИСУУДЫН ИЖ БҮРДЭЛ

ФОТО ХӨГШИРӨЛТИЙН 
ХАМГААЛАЛТ

ENDEMIX™ иж бүрдэл 
нь хэт ягаан туяаны 

хортой нөлөөг бууруулж, 
коллаген хямрахаас 

сэргийлнэ. Хамгаалалтын 
үр дүн 21,7%*-иар 

нэмэгдэнэ.

ЗАЛУУ НАСЫГ 
ХАДГАЛНА ЭСИЙН 

ТҮВШИНД
Адилхан хугацаанд 

туршилт хийхэд 
«хөгширсөн» эсүүд 
26,4%-иар багассан 

байна.

Элеутерококк

Ц
агаан даль

Улаан гишүү

Байгалийн гүүнхөх

Хонгорцгоно (бугийн үнд
эс

)

АРЬСНЫ ЭСҮҮДИЙН 
НӨХӨН ТӨЛЖИЛТ

Кератиноцидүүдийн 
(эпидермисийн шинэ 

эсүүд) өсөлт 26,6%-иар* 
нэмэгдсэн.

ХАНДЛАХ ЦОО ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ
БОДИТООР ХАДГАЛСАН УРГАМЛЫН «АМЬД» ШҮҮС

 — 

5 ЭНДЕМИК СИБИРИЙН УРГАМЛУУД МАШ ӨНДӨР 
БИОЛОГИЙН ИДЭВХИТЭЙ 

ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй бүтээгдэхүүнүүд арьсны 
эсүүдэд нөлөөлж, идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
хүчирхжүүлнэ. Иж бүрдлийн найрлаганд биологийн 
идэвхитэй нэмэлтүүдэд үр дүнтэй ажилладаг дасан 

зохицуулагч ургамлууд багтсан бөгөөд тэдгээр нь эрүүл 
мэндийг тэтгэх үйлчилгээтэй.

АМЬДРАЛЫН 
ЧАНАРЫГ 

САЙЖРУУЛНА. 
ӨДӨР ТУТАМ. 

ENDEMIX™ —  БОЛ СИБИРИЙН ЭНДЕМИК 
УРГАМЛУУДЫН ИДЭВХИТЭЙ БОДИСУУДЫГ 

ХҮЧИРХЖҮҮЛЭХ ОНЦГОЙД ИЖ БҮРДЭЛ ЮМ
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МАНАЙ БИОЛОГИЙН 
ИДЭВХИТЭЙ 

ГОО САЙХАНЫ 

БРЕНДИЙН 
ШИНЭ ХЭВ 

ЗАГВАР

SIBERIAN WELLNESS ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙГАА 
ГЭВЧ ХАМГИЙН ШИЛДЭГ 

НЬ ХЭВЭЭРЭЭ ҮЛДСЭН!
БИД ENDEMIX™ ИЖ БҮРДЭЛТЭЙ ХАЙРТАЙ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙХЭЭ САВЛАГААГ ДАХИН 

БРЕНДЖҮҮЛЖ БАЙГАА, ГЭХДЭЭ ТӨГС ШАЛГАГДСАН 
ТОМЪЁОНУУД НЬ МАНАЙ ХЭРЭГЛЭГЧИД БА БИЗНЕС 

ХАМТРАГЧДЫГ БАЯРЛУУЛСААР БАЙНА.

ЭНЭ НЬ ТАНД ЯМАР 
УТГА УЧИРТАЙ ВЭ?

БРЕНДИЙН ГОЁМСОГ ХЭЛ ЯРИА 
Шинэ савлагаа нь байгаль эхэд байгаа 

хамгийн үнэ цэнэтэй бүхнийг таны 
өдөр тутмын арчилгаанд зориулав 
хэмээх манай биологийн идэвхитэй 

гоо сайханы гүн ухааныг бүрэн дүүрэн 
илэрхийлдэг.

ШИНЭ ЛОГО 
Бүтээгдэхүүн болгоныг үнэт хандны 

дусалтай Е үсэг чимнэ, энэ нь хувьсгал 
хийх Eutectys™ технологийн мөн 

чанарыг илэрхийлнэ: чухамхүү түүний 
ачаар өндөр биологийн идэвхитэй 

эндемикийн «амьд» шүүс хадгалагддаг.

СОНГОЛТ ХИЙХЭД ТУХТАЙ  
Өнгөний төрлүүд нь амархан бөгөөд 
хурдан уншигдах зөв чиглэлийг зааж 

өгнө: өргөн хүрээний нэр төрлөөс 
бүтээгдэхүүн сонгоход хялбар 

боллоо!
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417694
НҮҮР УГААХ ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ 
ХӨӨС
Зууннастын шүүс ба сүүний хү-
чилтэй хөнгөн бүтэцтэй зөөлөн 
хөөс нь арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, 
тайвшруулна, мөн чийгшүүлнэ, 
түүнийг толигор болгож хар батга 
үүсэхээс сэргийлнэ. Арьс хуурай-
шиж, таталдахгүй, өдөр тутмын 
цэвэрлэгээнд тохиромжтой. Бүх 
төрлийн арьсанд.

150 мл 16 500 ₮

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ
ЦОЧРООХГҮЙ 
ХУУРАЙШУУЛАХ-
ГҮЙГЭЭР СЭРГЭЭНЭ

414982
НҮҮР УГААХ ГЕЛЬ
Ургамлын ENDEMIX™ иж бүрдэл, 
ургамлын гидролатууд ба сүү-
ний хүчлийг агуулсан зөөлөн 
хөөсрөх гель нь арьсыг зөөлөн 
цэвэрлэж, чийгшүүлнэ, чангалж, 
сэргээнэ. Өдөр тутам цэвэрлэхэд 
тохиромжтой, арьсыг хуурай-
шуулж, татахгүй; бүх төрлийн 
арьсыг, тэр дундаа зовхины арь-
сыг цэвэрлэнэ.

75 мл 16 800 ₮
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414810
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЧИЙГШҮҮЛЭХ 
СЭРГЭЭГЧ
Сэргээгч нь нүүрний арьсыг гүн чийгшүүлж, 
сэргээж, зөөлрүүлнэ, хэрэглэсний дараа тав 
тух, сэргэг мэдрэмжийг бэлэглэнэ. Гамаме-
лис, мөнхцэцэг ба неролийн гидролатууд 
ус-тосны тэнцвэрийг дэмжиж, арьсыг чан-
гална, үрэвсэл ба бичил гэмтэл үүсч хөг-
жихөөс сэргийлнэ.

200 мл 16 000 ₮

ӨДӨР БОЛГОН 
СЭРГЭНЭ!

404777
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ ЧИЙГШҮҮЛЭХ ТОС
Ургамлын ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй 
био идэвхитэй хөнгөн тос нь арьсыг 
чийгшүүлж, түүнийг амьдралын эрч 
хүчээр дүүргэж, залуужуулна! Хандны 
иж бүрдэл (хар гацуур, шар хус, улаан 
агч мод болон Банксын нарс) нь арьсыг 
гүн чийгшүүлж, арьсанд чийгийг барьж 
тогтоодог, биоферментжүүлсэн ханд 
Salinicoccus hispanicus арьсны гадаргууг 
тэгшилж, жижиг үрчлээний гүнийг 
болон тоо ширхэгийг мэдэгдэхүйц ба-
гасгана, арьсны бүтцийг сайжруулж, 
эпидермисийг бэхжүүлнэ, хамгийн хуу-
рай болон хэвийн бус арьсыг ч сэргээж, 
тав тухыг бэлэглэнэ.

50 мл 26 900 ₮

416038
НҮҮР БА ҮСИЙГ ЧИЙГШҮҮЛЭХ 
ЦАЦЛАГА
Далайн замгийн ханд ба далайн давстай 
олон төрлийн үйлчилгээтэй цацлага 
нүүрийг эрчимтэй чийгшүүлж, сэргээнэ, 
арьсыг тэгшилнэ, нүхжилтийг багасгаж, 
гэрэлтүүлнэ.
Бүхэл өдрийн турш тусална: арьсыг 
өглөө сэргээж, өдөртөө чийгшүүлж, 
нүүрний будгийг тогтооно, оройдоо то-
никийг орлуулна. Үс чийгшүүлэхэд төгс 
тохирно. Биедээ авч яваад дуртай газар-
таа хэрэглэх боломжтой!

60 мл 14 000 ₮

148 Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүн. 2022   |   149



* «Гоо зүйн анагаах ухаан ба судалгааны төв» ХХК-ийн эмнэлзүйн болон лабораторийн судалгаанд 
үндэслэсэн мэргэжилтний дүгнэлт - нэг сар хэрэглэхэд батганы ачаалал 45,7%-иар багассан.

414563
АСУУДАЛТАЙ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ТОС
Өндөр тунтай биологийн 
хүртээмжтэй хүхэр ба зам-
бага цэцгийн хандтай иж 
бүрэн бэлдмэл нь акне үүсч 
хөгжих гол шалтгаануудын 
эсрэг илэрхий үйлчилгээтэй, 
арьсны дутагдлуудыг ба-
гасгана*.
Пребиотик нь микробиомыг 
хянан зохицуулж, арьсны 
ердийн хамгаалах үүргийг 
бэхжүүлнэ. Арьсыг тайвшруул-
на, улайлт, цочроо ба бусад 
таагүй мэдрэмжүүдийн илрэлийг 
багасгана. Өдөр тутмын арчилгаа 
ба үе үе тууралт гарахад нэг удаа 
хэрэглэхэд тохиромжтой.

50 мл 27 300 ₮

Тослог гялбаа, хар цэгүүд, батга нь өсвөр үеийнхэнд, мөн 
тэднээс ахмад насны хүмүүст ч тохиох асуудлууд юм. 
Бид эдгээр асуудлуудын гарал үүслийг судласан бөгөөд 
асуудалтай арьсны өдөр тутмын арчилгаанд зориулсан 
цувралыг бүтээсэн.

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН!

10% 
MSM

414811
НҮҮРНИЙ ӨӨ ДАРАХ 
СЭРГЭЭГЧ
Ганга өвс ба хулганасүүлийн 
гидролатуудтай сэргээгч нь 
гэмтлийг эдгээнэ, хар цэг бо-
лон дутагдал үүсэх эрсдэлийг 
бууруулна, нүхжилтийг гүн ба 
зөөлөн цэвэрлэнэ, арьсны тосны 
ялгаралтыг хянан зохицуулна, 
хэсэг газрын дархлаанд сайнаар 
нөлөөлнө, эсийн нөхөн төлжил-
тийг идэвхижүүлнэ.

200 мл 16 000 ₮

ЯМАР Ч НАСАНДАА 
ЦЭВЭРХЭН АРЬСТАЙ!
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АЛЬФА-БИСАБОЛОЛ 
Цагаан гааны хандтай хослож 
арьсны гэмтлийг эдгээнэ, 
үрэвслийг багасгаж, эмгэг үүсгэгч 
бактериудын өсөлтийг бууруулна.

ТАВАН САЛААНЫ 
ХАНД 
Эдээс илүүдэл шингэн ба хорт 
бодисуудыг гадагшлуулна, үнэт 
аминдэмүүд болон био идэвхитэй 
нэгдлүүдийн эх үүсвэр.

ХУШ МОДНЫ 
САМРЫН ТОС 
Арьсыг нөхөн сэргээнэ, түүнийг 
тэжээж зөөлрүүлнэ, залуу насыг 
хадгална.

ХУЛГАНАСҮҮЛИЙН 
ТОС 
Сахал хуссаны дараа үүсэх 
үрэвслээс сэргийлнэ, арьсны 
тосны ялгаралтыг хэвийн болгоно, 
ариутгана, нүхжилтийг багасгана, 
батганы илрэлийг бууруулна.

411579
УСАНД ОРОХ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ
1-т 2 агуулагдах онцгойд бэлдмэл нь бие болон 
үсэнд өдрийн турш сэргэг байдлыг бэлэглэж, 
эрч хүчээр цэнэглэнэ, байнга хэрэглэхэд төгс 
тохирно. Мэдрэг арьсыг цочроохгүй, хэт хуу-
райшуулахгүй, сайн зайлагдаж арьс таталдах 
мэдрэмжийг үлдээхгүй. Кофеин болон L-аргинин 
сэргээж, арьсан дахь бичил эргэлтийг сайжруул-
на; хүн орхоодой болон ганга өвсний ханд нь 
биеийн ерөнхий байдлыг бэхжүүлнэ.

250 мл 14 900 ₮

411581
САХАЛ ХУСАХ ГЕЛЬ
Сэргээгч гель нь сахал хусалтыг 
тав тухтай, таатай болгоно. Эфи-
рийн тоснууд нь цочроо үүсэхээс 
сэргийлнэ, ургамлын хандууд 
нөхөн төлжилтийг сайжруулж, 
нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлнэ, 
харин ENDEMIX™ иж бүрдэл нь 
арьсны залуу насыг эсийн түв-
шинд хадгална.

100 мл 22 700 ₮

411580
САХАЛ ХУССАНЫ  
ДАРААХЬ БАЛЬЗАМ
Сахал хуссаны дараа таагүй 
мэдрэмжийг арилгахад, арьсыг 
тайвшруулж, зөөлрүүлэхэд, 
шинэчлэлтийн үйл явцуудыг 
идэвхижүүлэхэд тусална. Арьсыг 
таатай сэргээж, хурдан шингэдэг 
тул наалдах, таталдах мэдрэм-
жийг үлдээхгүй.

100 мл 22 800 ₮
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ШӨНИЙН ЦАГТ ТАНЫ ГОО САЙХАНЫГ 
ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ ХАМГААЛАХ А, 
Е, С АМИНДЭМҮҮДИЙГ АГУУЛСАН 
ЕРДИЙН ХАМГААЛАЛТ. УРГАМЛЫН 
ENDEMIX™ ИЖ БҮРДЛЭЭР ХҮ-
ЧИРХЖҮҮЛСЭН, ЯМАР Ч НАСНЫ 
ЭРЭГТЭЙЧҮҮД БА ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД 
ТОХИРНО.

 • Шөнийн цагт таны гоо сайханыг 
исэлдэлтийн эсрэг хамгаалах А, 
Е, С аминдэмүүдийг агуулсан 
ердийн хамгаалалт. Ургамлын 
ENDEMIX™ иж бүрдлээр хү-
чирхжүүлсэн, ямар ч насны 
эрэгтэйчүүд ба эмэгтэйчүүдэд 
тохирно.

 • Улайх, цочрох хандлагатай 
мэдрэг арьсыг тайвшруулна.

 • Стресс, хүрээлэн буй 
орчны сөрөг нөлөөнд (өрөө 
тасалгааны хуурай агаар, 
өвлийн улиралд өөрчлөгдөх 
агаарын хэм) өртсөн арьсны 
байдлыг сайжруулна.

 • Хаван арилгана, бөглөрөлтийн 
илрэлийг бууруулна.

 • Цайруулж, нүүрний өнгийг 
засна.

 • Хөгширөлтийн эсрэг болон 
фото хамгаалалтын илэрхий 
үйлчилгээтэй.

 • Арьсны дархлааг дэмжинэ, ямар ч 
шалтгаантай үрэвсэл үүсэх үйл явцыг 
   саатуулна.

ОНЦГОЙД 
АМИНДЭМИЙН 
МОЛЕКУЛ 
SEPIVITAL™

Исэлдэлтийн эсрэг үр 
ашгийг нэмэгдүүлэхийн 
тулд БИХН «НовоМин»-тай 
хамт хэрэглэхийг зөвлөж 
байна.

411582
ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ 
БОДИСУУДТАЙ НҮҮРНИЙ 
АРЬСЫГ СЭРГЭЭГЧ
Арьсандаа исэлдэлтийн эсрэг үр 
дүнтэй арчилгаа бэлэглэж, гоо 
сайхан, залуу насыг нь хадгалаа- 
рай! ENDEMIX™ иж бүрдэлтэй 
сибирийн ургамлуудын хандууд 
болон Sepivital™ онцгойд аминдэ-
мийн молекул нь арьсны байдлыг 
сайжруулж, хаван бууруулна, 
хөгширөлтийн эсрэг илэрхий үйл-
чилгээ үзүүлнэ.

200 мл 16 500 ₮

411584
НҮҮРНИЙ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ИСЭЛДЭЛТИЙН 
ЭСРЭГ БОДИСУУДТАЙ 
ШӨНИЙН ТОС
Самрын тос, цэцэгсийн ус болон 
А, Е, С аминдэмтэй  баялаг тос 
нь арьсыг шөнийн цагт тэжээж, 
түүнийг исэлдэлтийн эсрэг бо-
дисуудаар хангана, чийгний ер-
дийн тэнцвэрийг нөхөн сэргээнэ. 
Өглөө нь арьс сэргэж, амраад гоо 
сайхнаар гэрэлтэнэ.

50 мл 29 000 ₮

411583
НҮҮРНИЙ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ИСЭЛДЭЛТИЙН 
ЭСРЭГ БОДИСУУДТАЙ ӨДРИЙН 
ТОС SPF 15
Исэлдэлтийн эсрэг маш хүчирхэг 
бодисууд ба онцгойд Sepivital™ 
аминдэмийн молекул хослосны 
ачаар тос нь нүүрний арьсыг үр 
дүнтэй арчилна, залуу насыг 
хадгалж, гоо сайханг дэмжинэ. 
Ургамлын ENDEMIX™ иж бүр-
дэл нь нарны туяаны нөлөөгөөр 
коллаген задрах үйл явцыг ба-
гасгана.

50 мл 29 000 ₮
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411585
ОМЕГА ХҮЧЛҮҮДТЭЙ НҮҮР 
УГААХ ГЕЛЬ
Маш зөөлөн үйлчилгээтэй томъ-
ёо нь нүүрний будгийг гайхалтай 
арилгаж, арьсыг хуурайшуу-
лахгүйгээр цэвэрлэнэ. Эрт хөг-
ширөхөөс хамгаална.

300 мл 16 400 ₮

411587
ОМЕГА ХҮЧЛҮҮДТЭЙ 
ЗОВХИНЫ ТОС
Хөнгөн тос нь зовхины арьсыг сэр-
гээнэ, чийгшүүлж, нөхөн сэргээнэ, 
үрчлээг багасгана.
15 мл 13 700 ₮

ОМЕГА-3 ХҮЧЛҮҮД
Арьсыг эрт хөгширөлтөөс 
хамгаалж, тосны хамгаалалтыг 
нөхөн сэргээхэд тусладаг ба 
коллагений гэмтлийг бууруулна.

ОМЕГА-6 БА -7 
ХҮЧЛҮҮД
Эсийн нөхөн төлжилт ба 
шинэчлэлтийг хурдасгана, 
арьсны хуурайшилттай тэмцэнэ, 
түүний уян хатан чанарыг нөхөн 
сэргээнэ, үрчлээ эрт үүсэхээс 
сэргийлнэ.

ОМЕГА-9 ХҮЧЛҮҮД
Арьсыг сэргээж, чангална, 
бэхжүүлнэ, хүрээлэн буй 
орчны хортой сөрөг нөлөөг 
эсэргүүцэхэд түүнд туслана.

Поли ханаагүй тосны хүчлүүдийн 
үйлчилгээг маалинга болон 
сүүний овьёосны үрийн хандууд 
хүчирхэгжүүлнэ.

411586
ОМЕГА ХҮЧЛҮҮДТЭЙ 
НҮҮРНИЙ ТОС
Арьсыг эрт хөгширөлтөөс 
хамгаалж, тэжээнэ, чийгшүүлж, 
эсийн шинэчлэлтийг сайжруулна.
75 мл 17 300 ₮

Илүү үр дүнд хүрэхийн 
тулд омега хүчлүүдтэй бүх 
бэлдмэлүүдийг Essentials 
Fatty Acids цувралын «Хойд 
туйлын омега-3» БИХН-тэй 
нэгэн зэрэг хэрэглээрэй.
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411212
ЗОВХИНЫ АРЬСЫГ 
ШИНЭЧЛЭХ ТОС
Коэнзим Q10-тай зөөлөн, 
арьсыг шинэчлэх тос нь 
зовхины арьсыг иж бүрнээр 
арчилна: эсүүдийг эрч хүчээр 
хангаж, сэргээнэ, үрчлээ ба 
хаван үүсэхээс сэргийлнэ, арь-
сыг чийгшүүлж, гадаргууг нь 
тэгшилнэ, ядаргааны ул мөрийг 
арилгаж, нүдний доорхи хар 
хүрээг багасгана.

15 мл 14 200 ₮

411211
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ  
ШИНЭЧЛЭХ ТОС
Коэнзим Q10 агуулсан идэв- 
хитэй шинэчлэх тос нь арьсны 
эсүүдийг сэргээж, эрч хүчээр 
цэнэглэнэ. Коллаген, эластин 
болон гиалуроны хүчлийн ял-
гаралтыг нэмэгдүүлж, арьсыг 
илүү нягт, уян хатан болгоно. 
Анар жимсний үрийн тос арь-
сыг чийгшүүлж, шинэчилж, 
мэдэгдэхүйц өөрчилнө.

50 мл 25 500 ₮

404778
АХИМАГ НАСНЫ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ТОСОН ИЖ БҮРДЭЛ
Тэжээлийн тос нь ахимаг насны 
арьсыг зөөлөн арчилж, түүнийг 
тэжээж, чийгшүүлнэ. Коллаген 
болон эластиний дутагдлыг нөхөж, 
байгалиас заяасан уян хатан ча-
нарыг буцаан олгоно, нөсөөжилт 
үүсэхээс сэргийлнэ, зөөлөн цай-
руулах үйлчилгээтэй.

50 мл 24 600 ₮
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410277
НҮҮРНИЙ АРЬСНЫ 
ТЭЖЭЭЛИЙН МАСК
Чацаргана, абиссин гич болон 
хар гоньдны байгалийн гаралтай 
тостой, зөөлөн тосон бүтэцтэй 
маск нь арьсыг үр дүнтэй тэжээнэ, 
нөхөн сэргэлтийг идэвхижүүл-
нэ, уян хатан болгож, нүүрний 
өнгийг сайжруулна. Ургамлын 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хүзүү, 
зовхины болон уруул орчмын 
бичил үрчлээг тэнийлгэнэ.
100 мл 20 500 ₮

ГЭГЭЭЛЭГ ТАЛД 
ШИЛЖЭЭРЭЙ!

415754
НҮҮРНИЙ АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ЭНЗИМТЭЙ 
ГУУЖУУЛАГЧ
Анар жимсний энзимүүд зөөлөн 
гуужуулж, эвэршсэн эсүүдийг 
задална, бохирдол ба арьсны 
тослогийн илүүдэлтэй хамт 
арилгана. Полифенолууд ба 
аминдэмүүдээр баялаг анар 
жимсний ханд арьсыг нягтар-
шуулж, чийгшүүлнэ, чангалж, 
нүүрний өнгийг сэргээж, тэг-
шилнэ. Асуудалтай ба мэдрэг 
арьсанд, мөн тослог арьсанд төгс 
тохирно.
50 мл 15 500 ₮

415753
НҮҮРНИЙ АРЬСЫГ 
ЦАЙРУУЛАХ МАСК
Ниацинамид ба альфа-арбутин 
агуулсан шөнийн маскийг байнга 
хэрэглэхэд меланины ялгаралтыг 
дарангуйлж, арьс цайруулах үйл- 
чилгээ үзүүлж, нөсөөт толбоны 
илрэлийг бууруулна, арьсны өнгө 
ба бүтцийг тэгшилнэ. Коллагений 
нийлэгшилтийг идэвхижүүлнэ, 
арьсны чийгшилтийг дэмжинэ.
50 мл 17 900 ₮

Та бүхэнд арьсны нөсөөжилтийг 
багасгах ба сэргийлэхэд зориулсан 
үр дүнтэй бүтээгдэхүүнүүдийг санал 
болгохын тулд бид арьс цайруулах 
сэдвийг судласан юм.

СЭВХНИЙ 
ИЛРЭЛИЙГ 

БАГАСГАНА

АКНЕГИЙН 
УЛ МӨРИЙГ 
АРИЛГАНА

АРЬСНЫ ФОТО 
МЭДРЭМТГИЙ 

ЧАНАРЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХГҮЙ
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411577
ЗӨӨЛӨН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 
ГЕЛЬ
Хөнгөн гель нь эмзэг газрын 
арьсыг зөөлөн арчилна. 
Найрлаганд нь багтах бай-
галийн гаралтай тоснууд 
болон ургамлын хандууд нь 
нас ахихад уян хатан чанар 
алдагдсанаас шалтгаалж 
арьс хуурайших, тавгүй 
байдал үүсэхээс хамгаална.

30 мл 16 200 ₮

411578
ХУВИЙН АРИУН ЦЭВРИЙГ САХИХ 
БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ЦАЦЛАГА
Флорентиний ус, замбага цэцгийн ханд, 
грейпфрутын үр болон ENDEMIX™ иж 
бүрдэлтэй цацлага нь Candida albicans, 
Staphylococcus aureus ба бусад* бакте-
рийн хувьд бактерийн эсрэг, мөөгөнцөр 
эсэргүүцэх батлагдсан үйлчилгээ үзүүл-
нэ. Лаванда цэцэг, цайны модны гидро-
латууд ариутгах үйлчилгээ үзүүлж, тав-
гүй байдал үүсэх, эвгүй үнэр гарахаас 
сэргийлнэ.

60 мл  15 700 ₮

411576
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН АРИУН 
ЦЭВРИЙН ДЕО-ГЕЛЬ
Цэвэрлэгээний зөөлөн гель нь чийг-
шүүлэх ба ариутгах илэрхий үйлчилгээ 
үзүүлнэ, эмзэг хэсэгт тавгүйтэх, таагүй 
үнэр гарахаас сэргийлнэ. Идэвхитэй бо-
дисууд нь ENDEMIX™ ургамлын хандтай 
хослож арьсны ердийн хамгаалалтыг 
нэмэгдүүлнэ.

150 мл  17 100 ₮

* Дүгнэлт № 01159 ООО «КосмоПродТест» Хүнсний ба гоо сайханы бүтээгдэхүүнүүдийн чанар, 
аюулгүйн байдлын үнэлгээ хийх эрдэм шинжилгээ, практикийн төв», 26.07.2017.

411568
ХУВИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ФИТО САВАН
Эмзэг газрын мэдрэг арьсыг зөөлөн 
цэвэрлэж, тайвшруулна, найдвартай 
хамгаалалтыг хангана. Найрлага дахь 
эфирийн тоснууд ба замбага цэцгийн 
ханд нь ариутгах үйлчилгээтэй, ердийн 
бичил орчинг нөхөн сэргээж, хэсэг газ-
рын дархлааг дэмжинэ.

300 мл 16 300 ₮

411575
ХУВИЙН АРИУН ЦЭВРИЙГ  
САХИХ ХӨӨС
Балжингарма, төлөгч өвс, ажиг өвсний 
ханд болон сүүний хүчилтэй зөөлөн 
хөөс нь мэдрэг арьсыг хуурайшуулах-
гүйгээр зөөлөн цэвэрлэнэ. Бэлдмэл нь 
эмзэг газрын рН-тэнцвэрийг дэмжиж, 
ариутгах үйлчилгээ үзүүлнэ, өдрийн 
турш тав тухыг мэдрүүлнэ.

150 мл  17 700 ₮

162 Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүн. 2022   |   163



ФОТО ХӨГШИРӨЛТ БОЛОН 
АРЬСНЫ НӨСӨӨЖИЛТӨӨС ДЭЭД 

ЗЭРГЭЭР ХАМГААЛНА

УСАНД ТЭСВЭРТЭЙ ҮР ДҮН

БҮТЭЭГДЭХҮҮН НЬ 7 ЦАГИЙН 
ТУРШ НАРНААС ҮР ДҮНТЭЙ 

ХАМГААЛНА

БИЕЭ НА-
РАНД ШАРАХ 

АЮУЛГҮЙ 
ТОМЪЁО

НАРНЫ ШИЛ 
БА МАЛГАЙ

НАРНААС ХАМГААЛАХ 
БЭЛДМЭЛҮҮД

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
ДААВУУН ХУВЦАС 

биеэ бүрэн  
халхлана

БИЕЭ НАРАНД ШАРАХ 
ТӨГС ЦАГ ХУГАЦАА

өглөө 10:00 цаг хүртэл, 
орой 16:00 цагаас хойш

412269
НАРНААС ХАМГААЛАХ 
НҮҮРНИЙ ТОС SPF 50
Байгалийн гаралтай ургамлын 
хандны  ENDEMIX™ иж бүрдэл, 
пантенол болон хумсан цэцгийн 
хандтай тос нь хүрээлэн буй 
орчны сөрөг нөлөөтэй тэмцэхэд 
туслана. Өргөн хүрээний үйлчил-
гээтэй шүүгч бодисуудын хослол 
болон арчилгааны бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг агуулсан тул биеийн 
арьсыг тэгш борлуулж, нүүрний 
арьсыг нарны туяаны сөрөг үйл-
чилгээнээс хамгаална.

50 мл 28 200 ₮

412270
НАРНААС ХАМГААЛАХ 
БИЕИЙН СҮҮН ШИНГЭН SPF 30
Ургамлын ENDEMIX™ иж бүр- 
дэлтэй зөөлөн сүүн шингэн нь 
UVA- ба UVB туяанаас үр дүнтэй 
хамгаалж, арьсыг зөөлөн арчлах 
үйлчилгээ үзүүлнэ. Арьсыг фото 
хөгширөлт, түлэгдэлт болон 
гэмтлээс найдвартай хамгаална. 
Абиссин гичний тос, Е аминдэм 
болон хумсан цэцгийн тос нь 
биеийн арьсыг арчилж, түүнийг 
толигор, зөөлөн болгоно.

100 мл 28 100 ₮
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406402
БИЕИЙН АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ДЕЗОДОРАНТ
Цайны мод ба лавандагийн 
гидролатуудтай дезодорант 
нь эвгүй үнэрийг үүсгэгч 
бактериудыг үр дүнтэй 
дарангуйлж, хөлс хэт их 
ялгарахаас сэргийлнэ.

60 мл 18 400 ₮

ЦАЙРЫН ГЛЮКОНАТ
үрэвслийн эсрэг үйлчилгээтэй, үс ху-
сахаас эсвэл үрэлтээс үүдэлтэй бичил 
гэмтлийг эдгээнэ.

ЦАЙНЫ МОД, ЛАВАНДА, 
ДАЛСАР ЦЭЦЭГ 
БА ХУЛГАНАСҮҮЛИЙН 
ГИДРОЛАТУУД
бактери устгах хүчирхэг үйлчил-
гээтэй, тосны ялгаралтыг хянана, 
нүхжилтыг багасгана. Арьсны 
бичил гэмтлийг хурдан эдгээнэ, 
хөлс ялгаралтыг багасгана, тосны 
булчирхайны үйл ажиллагааг хянан 
зохицуулна.

409978
БИЕИЙН АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН ТЭЖЭЭЛИЙН 
ТОС
Хуурай ба усгүйжсэн бие-
ийн арьсыг бүрэн дүүрэн 
арчилна: эфирийн тоснууд 
гүн тэжээж, чийгшүүлнэ, 
өдрийн турш тав тухыг бэ-
лэглэнэ.

150 мл 19 300 ₮

410274
УСАНД ОРОХ ГЕЛЬ 
ҮНДСЭН АРЧИЛГАА
Усанд орох торгомсог гель 
нь арьсыг зөөлөн цэвэрлэнэ, 
зөөлрүүлж, ангижруулна. 
Шинэхэн чацарганы үнэр 
өдрийн турш эрч хүчээр 
цэнэглэнэ.

250 мл 14 500 ₮

414983
ГАРЫН АРЬСНЫ 
ТЭЖЭЭЛИЙН ТОС
Макадамийн тос ба сквалан 
агуулсан тэжээлийн тос нь 
гарын арьсыг чийгшүүлж, 
зөөлөн, толигор ба торгом-
сог болгоно. Альфа-биса-
болол ба ниацинамид нь 
үрэвслийн эсрэг илэрхий 
үйлчилгээтэй бөгөөд цочир-
сон арьсыг тайвшруулна. 
Тос нь гайхалтай шингэж, 
наалдах мэдрэмж үлдээх-
гүй.

75 мл 15 500 ₮

166 Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүн. 2022   |   167



416931
ГАРЫН АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН 
БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ГЕЛЬ
Изопропилийн спирт ба хлоргек-
сидинийг өндөр тунгаар агуулах 
бактери эсэргүүцэх гель бол гарын 
арьсыг түргэн шуурхай, үр дүнтэй 
ариутгахад зориулсан үр ашигтай 
бэлдмэл юм.

50 мл 8 100 ₮

ГЛИЦЕРИН
спиртийн ууршилтыг удаашруулж, 
илүү удаан үйлчлэхэд тусална.

ЗУУННАСТЫН ШҮҮС
спиртийн арьсанд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөг бууруулна, чийгшүүлж, хуу-
райшихаас сэргийлнэ.

ЦАЙНЫ МОДНЫ ТОС —
байгалийн гаралтай ариутгагч, бактери 
эсэргүүцэх үйлчилгээг хүчирхжүүлнэ, 
бичил гэмтлийн эдгэрэлтийг хурдасгана.

ЖОДОО МОДНЫ  
ЭФИРИЙН ТОС
бактери устгах шинж чанартай, арьсыг ар-
чилж, эсүүдийг шинэчилж, залуужуулахад 
тусална.

НИМБЭГНИЙ ЭФИРИЙН ТОС
бактери эсэргүүцэх, ариутгах ба мөөгөнцөрийн 
эсрэг үйлчилгээтэй.

411567
ХӨЛНИЙ ТОС ИЖ БҮРЭН 
АРЧИЛГАА
Прополисийн хандтай, ENDEMIX™ 
ургамлын иж бүрдэл болон үнэт 
тостой томъёо нь арьсыг тэжээж, 
зөөлрүүлнэ, тав тухыг бэлэглэнэ. 
Гиалуроны хүчил болон бай-
галийн гаралтай глюкоманнан 
полисахарид нь хуурайших ханд- 
лагатай арьсанд жинхэнэ аврал 
болно!

75 мл 19 600 ₮

412444
ГАРЫН БА БИЕИЙН АРЬСАНД 
ЗОРИУЛСАН САВАН
Зууннасттай, хус мод, балжин-
гарма ба хонгорзул цэцгийн 
хандтай зөөлөн саван нь мэдрэг 
арьсыг ч чийгшүүлж, зөөлөн 
цэвэрлэнэ. Цочроо ба улайлтыг 
арилгана, исэлдэлтийн эсрэг үйл- 
чилгээтэй, арьсыг зөөлрүүлж, 
торгомсог болгоно.

300 мл 16 100 ₮

412445
ГАРЫН БА БИЕИЙН АРЬСАНД  
ЗОРИУЛСАН ТОС
Зууннасттай, хус мод, балжин-
гарма ба хонгорзул цэцгийн 
хандтай хөнгөн бүтэцтэй тос 
нь арьсыг чийгшүүлж, тэжээнэ, 
зөөлрүүлнэ, тав тухыг бэлэглэж, 
торгомсог болгоно, арьсыг шинэ-
чилж, залуужуулна. Хуурай ба 
мэдрэг арьсанд тохирно, агшин 
зуур шингэж, наалдсан мэт мэд- 
рэмжийг үлдээхгүй.

300 мл 16 900 ₮

411588
БАКТЕРИЙН ЭСРЭГ  
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХӨЛНИЙ ТОС
Байгалийн гаралтай Evosina® ургамлын ханд, 
манука, айлс, цайны модны тоснууд, маклейн 
ханд нь бактерийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлж, 
загатнаа, хорсолт, таагүй үнэрийг арилгана. 
Годил, царс модны холтосын ханд болон тапи-
окийн цардуул нь хөлс ялгаралтыг бууруулж, 
өдрийн турш сэргэг байдлыг дэмжинэ.

75 мл 17 800 ₮

168 Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүн. 2022   |   169



ҮС АРЧИЛГААНЫ 
ШИНЭ ҮЕИЙН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД

ШИНЭЧЛЭЛ. ХҮЧ ЧАДАЛ. ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ.
ТА – АНХААРЛЫН ТӨВД!

ҮС АРЧИЛГААНЫ ОРЧИН ҮЕИЙН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД ҮСИЙГ ЦЭВЭРХЭН, ГЯЛАЛЗСАН 
БА ДУУЛГАВАРТАЙ БОЛГООД ЗОГСДОГГҮЙ. ТАНЫГ 
ӨӨРТӨӨ ИТГЭЛТЭЙ БОЛГОЖ, ТОДХОН ДҮР ТӨРХИЙГ 
БҮРДҮҮЛЖ, СЭТГЭЛ САНААГ САЙЖРУУЛДАГ ЮМ!

Бид орчин үеийн технологиудыг ба шинэчлэсэн, байга-
лийн гаралтай, мэргэжлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэгт-
гэж, бусдын анхаарлыг танд хандуулах Siberian Wellness-
ийн үс арчилгааны шинэ үеийн бүтээгдэхүүнүүдийг санал 
болгож байна!

ТА –  
АНХААРЛЫН 
ТӨВД!
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ЧИЙГШҮҮЛЭЛТ

416039
ҮСИЙГ ЧИЙГШҮҮЛЭХ ШАМПУНЬ 
Зөөлөн шампунь нь үс ба хуйхыг үр дүнтэй 
цэвэрлэнэ, урт хугацаанд чийгшүүлнэ, үсийг 
бэхжүүлж, толигор, уян хатан болгоно. Үс цахил-
гаанжихийг багасгаж, хөвсийхөөс сэргийлнэ, мөн 
тосны булчирхайны ажиллагааг хэвийн болгож, 
гуужих, таталдах мэдрэмжийг багасгана.

250 мл 18 100 ₮
ГЯЛАЛЗСАН, 
ТОЛИГОР ҮС.
ҮСИЙГ 
ХҮНДРҮҮЛЭХГҮЙ. 
ӨДӨР ТУТАМ.

416040
ҮСИЙГ ЧИЙГШҮҮЛЭХ АНГИЖРУУЛАГЧ
Зууннастын шүүс ба D-пантенолтой зөөлөн чийг-
шүүлэх ангижруулагч нь хуурай болон чийгтэй 
үсийг самнаж, засахад амар болгоно, суларсан 
хэсгүүдийг нөхөн сэргээнэ, цахилгаан статик 
хүчдэлийг арилгаж, уян хатан чанарыг дэмжинэ, 
хүндрүүлэхгүйгээр гялалзуулна.
250 мл 18 900 ₮

D-ПАНТЕНОЛ  чийгшүүлэх 
шинж чанартай, үсний гадна 
давхаргад усыг холбож, үсийг илүү 
дуулгавартай, зөөлөн ба уян хатан 
болгоно.

НОГООН ЦАЙНЫ 
НАВЧНЫ ГИДРОЛАТ — 
байгалийн гаралтай исэлдэлтийн 
эсрэг хүчирхэг бодис — хуйхыг хэт 
хуурайшилтаас сэргийлнэ, халуун 
агаар ба химийн бодисуудын хортой 
нөлөөг саармагжуулна.

ENDEMIX™ — сибирийн 
эндемик ургамлуудын идэвхитэй 
бодисуудын иж бүрдэл.

Зууннастын шүүс ҮС БА ХУЙХЫГ 
ЧИЙГШҮҮЛЖ, ХАГ ҮҮСЭХЭЭС СЭРГИЙЛНЭ, ГЭМТСЭН 
ҮСИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭНЭ.

416041
ҮСНИЙ ТОСОН АРЧИЛГАА
Зууннастын шүүс ба D-пантенолтой угаах шаард-
лагагүй тос нь өдрийн турш үсийг нэмэлтээр арчил-
на: самнахад хялбар болгож, цахилгаанжилтийг 
багасгаж, хэт хөвсийхөөс сэргийлнэ. Зууннастын 
шүүс ба D-пантенолтой. Тослогдохгүй, наалдахгүй 
ба хүндрүүлэхгүй.

100 мл 13 900 ₮

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН!
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ӨМНӨ: сийрэг, гэмтсэн, 
салаалсан үс

ДАРАА: уян хатан, 
эрүүл, гялалзсан үс

416044
ҮСИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ШАМПУНЬ
Протеинууд ба улаан буудайн липидуу-
дыг агуулсан тэжээлийн шампунь нь 
гэмтсэн болон будагтай үсийг зөөлөн 
цэвэрлэж, нөхөн сэргээнэ, уян хатан, 
дуулгавартай болгоно. Ухаалаг томъёо 
нь үс хугаралтыг 80%-иар багасгана, то-
лигор болгож, гэрэлтүүлнэ, бэхжүүлж, 
будагтай үсний өнгийг хадгална.

250 мл 18 100 ₮

Шинэчлэгдсэн Kerestore 2.0  
БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ НЬ ГЭМТСЭН ХЭСГҮҮДИЙГ УХААЛГААР НӨХӨН СЭРГЭЭНЭ. 
ҮСНИЙ ДИАМЕТРИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ӨТГӨН, ХӨВСГӨР БОЛГОНО.

416045
ҮСИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ 
АНГИЖРУУЛАГЧ
Ургамлын кератин ба улаан буудайн 
липидуудтай ангижруулагч нь гэмтсэн 
үсийг агшин зуур нөхөн сэргээж, дот- 
роос нь бэхжүүлнэ. Кутикулийг битүүм-
жилж, будагтай үсний өнгө алдагдахаас 
сэргийлнэ. Үсний хугаралт ба сийрэл-
жилтийг 80%-иар багасгаж, үсийг уян 
хатан болгоно, ердийнөөр гялалзуулна.

250 мл 18 900 ₮

УЛААН БУУДАЙН БИЧИЛ 
УУРГУУД (GLUADIN WLM BENZ)
Үсний голчид гүн нэвчиж гэмтсэн үсийг хамгаалж, 
нөхөн сэргээнэ. Үсийг бэхжүүлж, үсний хугаралтыг 
80%-иар багасгана. Агшин зуур шингэнэ – хэрэглээд 
л шууд үр дүн гарна.

SYMHAIR SHAPE & COLOR
Улаан буудай, камелийн тос ба улаан буудайн 
хивэгийн хандны үр дүнтэй хослол. Кутикулыг 
түгжиж, өнгө алдагдахаас сэргийлнэ, өнгийг 
тогтвортой болгоно, үс салаалалтыг багасгана, үс 
засалтын хэлбэрийг хадгалж, тодруулна. Үсний бат 
бөх чанарыг нөхөн сэргээж, хугаралтыг багасгана.

ТУРШИЛТ 
УУ?
ҮНЭТ ЧИМЭГЛЭЛ ШИГ 
ЭРҮҮЛ ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ
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ҮСИЙГ ХӨВСИЙЛГӨНӨ

ХҮЧТЭЙ, 
ӨТГӨН ҮС

416042
ҮС ХӨВСИЙЛГӨХ ШАМПУНЬ
Шар буурцаг ба улаан буудайн амин-
хүчлүүдтэй зөөлөн шампунь үс болон 
хуйхыг үр дүнтэй, зөөлөн цэвэрлэнэ, 
тослогийг багасгана. Үсийг мэдэгдэхүйц 
хөвсийлгөнө, дотроосоо ус түлхэх чадва-
рыг нөхөн сэргээж, хүндрүүлэх мэдрэмж 
төрүүлэхгүйгээр үс бүрийн зузааныг 
нэмэгдүүлнэ. Үсний уян хатан байдлыг 
дэмжиж, хугаралтыг багасгана.

250 мл 18 100 ₮

416043
ҮС ХӨВСИЙЛГӨХ АНГИЖРУУЛАГЧ
Шар буурцаг ба улаан буудайн амин-
хүчлүүдтэй ангижруулагч үсийг хөв-
сийлгөж, уян хатан чанарыг нэмэгдүүл-
нэ, үсний хугарамтгай чанар ба уналтыг 
багасгана. Хуйхны тослогийг хянана, 
хүндрүүлэхгүй, өдрийн турш үсний 
угийг хөвсийлгөнө. Үс илүү хөвсгөр, то-
лигор болж, гялалзана.

250 мл 18 900 ₮

FIBERHANCE™

Нам молекул жинтэй тул бүрэлдэхүүн хэсэг 
эпидермисээр дамжин үсний голчид нэвчиж, 
альфа-кератины ширхэнцэрийн бүтцийг дэмжих 
ионы ба устөрөгчийн холбоог шинээр үүсгэнэ. 
Үсийг бэхжүүлж, зузааныг нь нэмэгдүүлнэ.

УРГАМЛЫН КЕРАТИН 
FISION™ KERAVEG18
Шар буурцаг ба улаан буудайн аминхүчлүүд 
болон биоферментжүүлэх аргаар гаргаж авсан 
аминхүчлүүдийн иж бүрдэл нь үсний голчийн уян 
хатан чанарыг, бат бөх байдлыг нэмэгдүүлж, үсийг 
хамгаалж, гэмтлээс сэргийлнэ.

ENDEMIX™ — сибирийн эндемик 
ургамлуудын идэвхитэй бодисуудын иж бүрдэл.

416000
ҮС ХӨВСИЙЛГӨЖ, АРЧЛАХ 
ЦАЦЛАГА
Ургамлын кератинтай цацла-
га нь үсний угийг босгож, 
хөвсийлгөх ба үсийг уртынх 
нь дагуу нягтруулна. Үсний 
нягтыг нэмэгдүүлж, сөрөг 
нөлөөнөөс хамгаална. Амин-
хүчлүүдийн иж бүрдэл үсийг 
гүн чийгшүүлж, өдрийн турш 
чийг алдахаас сэргийлнэ.

60 мл 14 000 ₮

Хулганасүүл ба ганга өвсний гидролатууд — 
МАШ ХҮЧИРХЭГ ИСЭЛДЭЛТИЙН ЭСРЭГ БОДИСУУД, ХУЙХЫГ СЭРГЭЭНЭ, 
ҮРЭВСЛИЙН ЭСРЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, АРЬС БА ҮСНИЙ УГИЙН ТОСЛОГИЙГ 
БАГАСГАНА.
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ХҮЧТЭЙ, 
ӨТГӨН ҮС

ҮСНИЙ УРГАЛТ  
БА ХҮЧ ЧАДАЛ

ТОСОН ТУУЛГА
Үсний бүтцэд гүн нэвчиж, илүү толигор, 
гялалзсан ба нягт болгоно.

НИАЦИНАМИД
Цусны бичил судсуудыг идэвхитэй тэлж, 
үсний уутанцарын цусан хангамжийг 
сайжруулна.

ГАА
Хуйхыг сэргээнэ, цусны эргэлтийг 
сайжруулж, үсний ургалтыг хурдасгана, 
арьсны тослогийг хянаж, хаг үүсэхээс 
сэргийлнэ.

417704
ҮС УРГУУЛАХ ШАМПУНЬ
Шампунь нь үр дүнтэй цэвэрлэж, хуйх-
ны цусны эргэлтийг идэвхижүүлнэ, 
үсийг бэхжүүлж, хүчтэй, эрүүл үсний 
ургалтыг дэмжинэ. Тэжээлийн бүрэл-
дэхүүн хэсгүүд ба аминдэмүүд үсийг 
засах, сэнсээр хатаах үед үс гэмтэх ба 
хугарах эрсдлийг бууруулна.

250 мл 18 100 ₮

АРЦНЫ 
ЭФИРИЙН ТОС
Тосны булчирхайны ажиллагааг 
хэвийн болгож, арьсны илүүдэл 
тослогийг арилгана. Бодисын 
солилцоог хурдасгаж, үсний угийн 
тэжээлийг сайжруулснаар арьсыг 
сэргээнэ.

ХУЛГАНАСҮҮЛИЙН 
ЭФИРИЙН ТОС
Арьсны цочроог арилгахад хамгийн 
шилдэг нь. Үрэвслийг багасгаж, 
арьсны тослогийн ялгаралтыг 
хянан зохицуулна, ариутгах болон 
мөөгөнцөрийн эсрэг үр дүнтэй. 
Үсийг толигор болгож, гялалзуулна.

АЙЛСЫН  
ЭФИРИЙН ТОС
Арьсны ус, тосны тэнцвэрийг 
нөхөн сэргээнэ, гуужилтыг ба 
тосны булчирхайны ялгаралтыг 
багасгахад тусална. Мөөгөнцөрийн 
эсрэг болон микробын эсрэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

L-АРГИНИН
Шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүн хэсэг 
нь үсний ургалтыг идэвхижүүлж, 
үс уналтаас сэргийлнэ, арьсны 
бичил гэмтлийг эдгээнэ.

ENDEMIX™ —  сибирийн 
эндемик ургамлуудын идэвхитэй 
бодисуудын иж бүрдэл.

Хаг өвсний 
ханд
БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ БА 
МӨӨГӨНЦӨРИЙН ЭСРЭГ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ТУЛ ХУЙХ 
ГУУЖИХ, ЦОЧРОО ҮҮСЭХ 
ШАЛТГААНУУДЫГ ҮР ДҮНТЭЙ 
АРИЛГАНА.

404788
ХАГНЫ ЭСРЭГ ШАМПУНЬ
Хаг өвсний ханд, арц ба айлсын тос 
агуулсан үр дүнтэй үйлчилгээтэй шам-
пунь нь үс болон хуйхыг цэвэрлэж, хаг 
үүсэх шалтгаануудыг арилгана. Арьсны 
тослогийн ялгаралтыг багасгаж, арьс-
ны цочроо ба гуужилтаас сэргийлнэ, 
үсийг угаасны дараа удаан хугацаанд 
сэргэг, хөнгөн мэдрэмжийг хадгална.

250 мл 17 800 ₮

ХАГНЫ ЭСРЭГ

ИЛҮҮ 
ДУТУУ 
ЗҮЙЛГҮЙ

Улаан 
чинжүүний 
ханд
ХУЙХНЫ ЦУСНЫ ЭРГЭЛТИЙГ 
САЙЖРУУЛЖ, ҮСНИЙ 
УРГАЛТЫГ ХҮЧИРХЖҮҮЛНЭ,
үсний уутанцарыг бэхжүүлнэ. Тэжээлийн 
бодисууд үсэнд ихээр хүргэгдэж, 
үс илүү сайн ургана, хүчирхэг, гялалзсан 
ба торгомсог болно.
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НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

ҮНЭТ 
ЧИМЭГЛЭЛ МЭТ 
ГЯЛАЛЗАЖ, 
ГЭРЭЛТЭНЭ
Хэрэв зөв бөгөөд чанартай 
арчилгааг сонговол бид 
бүгдээрээ гоёмсог үстэй 
болж чадна.

416046
БҮХ ТӨРЛИЙН ҮСЭНД ЗОРИУЛСАН НӨХӨН СЭРГЭЭХ МАСК
 • Биологийн идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулсан маск нь үсийг 

нөхөн сэргээж, амин хүчээр дүүргэнэ, үсийг зөөлөн, торгомсог болгоно.
 • Ургамлын кератинтай ухаалаг томъёо нь хугарсан, гундсан ба будагтай 

үсний гэмтсэн хэсгүүдийг сонгож нөхөн сэргээнэ, үсийг уян хатан, 
толигор болгоно.

 • Тос ба ханд нь гүн тэжээж, чийгшүүлнэ, үсний хугаралт, салаалалтыг 
бууруулна.

 • Ургамлын лав үс засалтыг агаарын хэмийн өөрчлөлт, хэт ягаан 
туяа, хлортой ус ба хүрээлэн буй орчны бусад сөрөг хүчин зүйлсээс 
хамгаална.

 • Бүх төрлийн үсэнд тохиромжтой, амин хүчээр хангаж, эрүүлээр 
гэрэлтүүлж, сайхан харагдуулна.

200 мл 21 200 ₮

Улаан буудайн бичил уургууд 
(Gluadin WLM Benz) ҮСНИЙ ГОЛЧИД ГҮН НЭВЧИЖ,  
ГЭМТСЭН ҮСИЙГ ХАМГААЛНА, НӨХӨН СЭРГЭЭНЭ.

SYMHAIR SHAPE & COLOR — улаан буудай, камелийн тос, 
улаан буудайн хивэгний ханданд сууриласан липидийн үр дүнтэй хослол. 
Кутикулыг түгжиж, өнгө алдагдахаас сэргийлнэ, өнгийг тогтвортой болгоно, 
үс салаалалтыг багасгана, үс засалтын хэлбэрийг хадгалж, тодруулна.

АБИССИН ГИЧНИЙ ТОСНЫ ФИТОСТЕРОЛУУД 
(Natura-tec Abysoft™) үсний уян хатан чанарыг 191%-иар нэмэгдүүлж, үсийг 
ангижруулна, эрүүлээр гэрэлтүүлнэ.

ENDEMIX™ — сибирийн эндемик ургамлуудын идэвхитэй бодисуудын 
иж бүрдэл. Исэлдэлтийн эсрэг хамгаалалтыг хангана, идэвхитэй бодисуудын 
нэвчилтийн гүнийг нэмэгдүүлнэ, нөхөн төлжилтийг хурдасгаж, эсийн 
түвшинд арьсны залуу насыг уртасгаснаар эсийн амьдрах чадварыг 
хүчирхжүүлнэ.
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ӨӨДРӨГ 
НОГООН 
ӨНГӨ!

419021
МААЛИНГИЙН ТОСТОЙ 
БИЕИЙН АРЬСАНД ЗОРИУЛСАН 
ТОС
Маалингийн тостой эрчимтэй 
чийгшүүлэх тос нь арьсны 
ус-тосны тэнцвэрийг нөхөн 
сэргээж, түүнийг уян хатан ба 
толигор болгоно, арьсыг тэжээж, 
зөөлрүүлнэ, тайвшруулах, эдгээх 
ба нөхөн төлжүүлэх үйлчилгээ-
тэй. Тослогдохгүй, наалдахгүй 
хурдан шингэнэ.

200 мл 17 500 ₮

МААЛИНГИЙН 
ТОС:
 • тэжээж, хамгаална
 • арьсны эсүүдийн чийгийн 

түвшинг хэвийн болгоно
 • хуурайшилт ба гуужилтийг 

арилгана
 • нөхөн төлжилтийг хурдасгана
 • арьсыг толигор ба торгомсог 

болгоно

415505
МААЛИНГИЙН ТОСТОЙ  
ҮСНИЙ МАСК
Маалингийн тостой үсний маск нь 
үсийг гүн тэжээж, уртынх нь дагуу 
чийгшүүлнэ. Цахилгаанжилтийг 
багасгаж, үсний уутанцарыг 
бэхжүүлнэ, гялалзуулж, толигор 
болгоно.

200 мл 16 300 ₮

415503
МААЛИНГИЙН ТОСТОЙ 
ШАМПУНЬ
Маалингийн үрийн тостой шам-
пунь нь хуурай, байнга будаж, 
халуун сэнсээр хатаадаг үсийг 
нөхөн сэргээнэ. Үсийг толигор 
болгож, хүндрүүлэхгүйгээр сам-
нахад хялбар болгоно.

200 мл 16 300 ₮

419020
МААЛИНГИЙН ТОСТОЙ УСАНД 
ОРОХ ГЕЛЬ
Маалингийн тостой анхилуун 
үнэртэй усанд орох гель арьсыг 
зөөлөн цэвэрлэнэ, эрчимтэй 
тэжээж, өөх тосны тэнцвэрийг 
хадгална. Найрлаганд агуулаг-
дах гидролатууд ба хандууд бак-
тери эсэргүүцэх болон исэл- 
дэлтийн эсрэг шинж чанартай, 
арьсыг чангалж, эрүүл байлгана.

200 мл 17 500 ₮
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БҮРЭН ДҮҮРЭН 
ХӨГЖӨӨРЭЙ!

ЭРҮҮЛ ӨСЧ 
БОЙЖООРОЙ!

ЭНЭ ГАЙХАЛТАЙ 
ЕРТӨНЦИЙГ 
НЭЭГЭЭРЭЙ!

ВИРУСЭЭС БҮҮ АЙ!

500715
IMMUNOTOPS
ДАРХЛААНЫ СИРОП
ХҮЧИРХЭГ ДАРХЛААГ ДЭМЖИНЭ

«Өсөн торниж буй» дархлаанд 
зориулсан байгалийн гаралтай 
амтлаг хамгаалалтыг хайж байна 
уу?Сироп Immunotops – чихэр 
агуулаагүй амттан. С амин-
дэмтэй жимсний шүүс нь хүүх-
дийн дархлааг ердийн аргаар 
бэхжүүлнэ. Харин инулиний 
чихэрлэг сироп нь гэдэсний би-
чил орчинг арчилна.
Найрлага: алимны өтгөрүүлсэн шүүс, интоорын 
өтгөрүүлсэн шүүс, инулины сироп, балжингар-
мын ханд, ганга өвсний ханд, нохойн хошууны 
ханд, аскорбины хүчил, бөөрөлзгөний ханд, таван 
салааны ханд.

95 мл 13 400 ₮

* 3–7 насны хүүхдүүдийн физиологийн хэрэгцээний хэм хэмжээнээс.

• С АМИНДЭМТЭЙ
• ЧИХЭРГҮЙ
• НӨӨШЛӨГЧГҮЙ

ХОЁР ХАЛБАГА  
СИРОПТ

20 мг С аминдэм 
(40%*)

3+
Бид хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл ба өсөлт хөгжлийн 
сэдвийг сайн судлаж, шинэ цуврал бүтээгдэхүүнүүдийг 
гаргасан.
Өмнөх шигээ л зөвхөн байгалийн гаралтай бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг агуулна!
Харин одоо найрлаганд нь амин чухал нутриентууд, бага 
зэрэг чихэр байгаа бөгөөд нөөшлөгч огт багтаагүй! Таны 
хүүхдийн эрүүл мэнд болон зөв өсөлт хөгжлийг дэмжинэ.

Амттай ба Амттай ба 
ашигтай ашигтай 

аминдэмyyдийн аминдэмyyдийн 
тухай бyгдийг тухай бyгдийг 

мэднэмэднэ
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ХОЁР ХАЛБАГА  
СИРОПТ

600 мг  
ЛЕЦИТИН!

ЛЕЦИТИН ЮУГАА-
РАА АШИГТАЙ ВЭ?
• ХИЧЭЭЛ ХИЙХ ҮЕД 

АНХААРАЛ ТӨВЛӨРӨЛТИЙГ 
САЙЖРУУЛНА.

• ХЭЛ ЯРИАНЫ БҮРЭН ДҮҮРЭН 
ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ  
(ИЖ БҮРЭН ЭМЧИЛГЭЭНД).

• ДЭГГҮЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ 
САЙН УНТАЖ АМРАХАД 
ТУСАЛНА, ХЭТ ЦОЧРОМТГОЙ 
БАЙДЛЫГ, СЭТГЭЛ ХӨӨРЛИЙГ 
БУУРУУЛНА.

• СПОРТЫН БОЛОН ОЮУН 
УХААНЫ ӨНДӨР АЧААЛАЛД 
ДАСАН ЗОХИЦОХ ХҮЧ 
ЧАДЛЫГ ӨГНӨ.

• ЭЛЭГНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 
САЙЖРУУЛНА.

501007 

DINO LECITHINO 
ЛЕЦИТИНТАЙ СИРОП (ИНТООР)

Наранцэцгээс гаргасан цэвэр лецитин-
тай амтлаг сироп нь мэдрэлийн тог-
толцоог бэхжүүлж, ой тогтоолт ба сэт-
гэх чадварыг хөгжүүлэхэд тусална. 
Зөвхөн жимсний шүүсэнд сууриласан. 
Ямар ч чихэр, нөөшлөгч агуулаагүй! 
Бага насны хүүхдүүдэд ашигтай, су-
рагчдад нэн шаардлагатай!

95 мл 11 000 ₮

ЗАЛУУ ОЮУН 
УХААНД 
ЗОРИУЛСАН 
СУПЕР ТЭЖЭЭЛ!

3+ 3+

ЭЭЖИЙН 
ТЭВРЭЛТ ШИГ 
ДУЛААЦУУЛНА

СИБИРИЙН ЛАЙФХАК
Манай зөөлөн дулаацуулах гель нь уламжлалт 
гичийг 100% орлуулна: бэлдмэлээс бага зэргийг 
авч, арьсанд түрхээд, хүүхдийг сайн хучна

420238

DINO SKINO
ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨӨЛӨН 
ДУЛААЦУУЛАХ ГЕЛЬ 
Урт хугацаанд зөөлөн ээнэ! Гичний 
ханд ба сибирийн ургамлуудтай 
гель нь зөөлөн дулаацуулж, ханиад 
томууны үед бие хямрахад тусална. 
Е аминдэм ба D-пантенол арьсыг 
үр дүнтэй чийгшүүлж, дулаацуулах 
үр дүнг удаан хугацаанд хадгална. 
Тослог ул мөр үлдээхгүй хурдан 
шингэнэ.

40 мл 13 100 ₮

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ИДЭВХИТЭЙ 
БҮРЭЛДЭХҮҮН 
ХЭСГҮҮД:
• D-ПАНТЕНОЛ БА Е АМИНДЭМ

• ГИЧНИЙ ХАНД

• ЦАГААН ГАА, ЭХИНАЦЕЙ БА 
НОХОЙН ХОШУУНЫ ХАНД

• ГАНГА ӨВСНИЙ ГИДРОЛАТ БА 
ПАЧУЛИЙН ЭФИРИЙН ТОС

• АЮУЛГҮЙ ЗӨӨЛӨН 
ДУЛААЦУУЛАХ ЭФИР VBE
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3+

ЗАЛУУ СУДЛААЧДАД 
ЗОРИУЛСАН  
ЗӨВ ЗУУШ!

500670
CALCITOPS
КАКАО ТОСТОЙ ШАРЖИГНУУР 
БӨМБӨЛГҮҮД
БӨӨРӨЛЗГӨНӨ 

БАТ БӨХ ШҮД БА ХУРДАН ӨСЧ ХӨГ-
ЖИХӨД ЗОРИУЛСАН СУПЕР ХҮЧ 
ЧАДАЛ!
Органик кальци ба какао тостой 
шаржигнуур бөмбөлгүүд.
Найрлага: какао тос, хуурай сүү, изомальтулоз Пала-
тиноза™, cибирийн хивэг шаржигнуур «Жимсний хүч 
чадал» (улаан буудайн хүнсний хивэг, хөх тарианы гу-
рил (глютен агуулна), нохойн хошуу, хатаасан цангис 
ба нэрс), бөөрөлзгөний жимсний нунтаг (глюкозын 
сироп, бөөрөлзгөнө, манжингийн өтгөрүүлсэн шүүс), 
далайн эрдэсжүүлсэн замаг, бүрхээс «Квик-шайн» 
(глютен агуулна), байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагч «Гүзээлзгэнэ», байгалийн гаралтай хүнсний 
үнэр оруулагч.

70 г 10 200 ₮

500858 
LACTOPUS
КАКАО ТОСТОЙ ШАРЖИГНУУР 
БӨМБӨЛГҮҮД 
ШОКОЛАД

LACTOPUS —  
ХООЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ 5+!
Лактулозын пребиотик ба какао 
тостой шаржигнуур бөмбөлгүүд.
Найрлага: какао тос, хуурай сүү, изомальтулоз 
Палатиноза™, cибирийн шаржигнуур хивэг «Жимс-
ний хүч чадал» (улаан буудайн хүнсний хивэг, хөх 
тарианы гурил, нохойн хошуу, хатаасан цангис ба 
нэрс), какао нунтаг, лактулоз, бүрхээс «Квик-шайн» 
(глютен агуулна), байгалийн гаралтай хүнсний үнэр 
оруулагч «Шоколад», байгалийн гаралтай хүнсний 
үнэр оруулагч.

70 г 9300 ₮

330 МГ  
ЛАКТУЛОЗЫН 

ПРЕБИОТИК 
НЭГ ТУНД

134 МГ  
(СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ НАСНЫ 

ХҮҮХДИЙН ХОНОГИЙН 
ХЭРЭГЦЭЭНИЙ 15%) ОРГАНИК 

КАЛЬЦИ НЭГ ТУНД

3+
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404240 
ХҮҮХДИЙН ТОС
БАЛЖИНГАРМЫН УСАН СУУРЬТАЙ

Пантенол болон тэрэг цэцэгтэй 
хүүхдийн тос нь багачуулын 
нимгэн, зөөлөн арьсыг арчилна. 
Балжингармын усан суурь ба 
цэнхэр балжингармын эфирийн 
тос нь чонын хөрвөст яр, шүүдэст 
эмзэгшил, мөн шавьжинд хазуу-
лахад цочроог арилгаж, биеийн 
байдлыг хөнгөвчилнө.

200 мл 18 900 ₮

404242
ХҮҮХДИЙН ХӨӨСӨН САВАН
БАЛЖИНГАРМЫН УСАН СУУРЬТАЙ

Балжингарма болон нарс модны 
усан суурьтай зөөлөн хөөсөн 
саван нь таны хүүхдийн энхрий 
мэдрэг арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, 
түүнийг зөөлрүүлж, чийгшүүлнэ. 
Балжингарма болон лаванда-
гийн тоснууд нь хуурайшилт, 
цочроо үүсэхээс сэргийлнэ. Жин-
хэнэ байгаль ид шидийг бүтээнэ!

250 мл 19 800 ₮

404241
УСАНД ОРУУЛАХ БАЛЬЗАМ 
БАЛЖИНГАРМЫН УСАН СУУРЬТАЙ

Байгалийн гаралтай ургамлын 
бальзам нь хүүхдийн зөөлөн 
арьсыг арчилж, цочроо болон 
улайлт үүсэхээс сэргийлнэ. 
Хумсан цэцэг, ажиг өвс болон 
шүүдэргэнэ нь арьс нуралтыг 
хатааж, үрэвслийн эсрэг, ариут-
гах үйлчилгээтэй. Лаванда болон 
балжингармын эфирийн тоснууд 
нь хүүхдийг тайван нойрсуулна.

200 мл 18 000 ₮

500126
АЛТАН ЗАГАС
ОМЕГА‑3 ХҮЧЛҮҮД БОЛОН АМИНДЭМҮҮД

Алтан загасны капсулд агуулагдах омега‑3 хүчлүүд болон аминдэмүүд 
хүүхдийн зөв зохистой өсөлт хөгжилд шаардлагатай. Тэдгээр нь нүдний 
торлог бүрхүүлийг зөв бүрэлдүүлж, ой тогтоолтыг бэхжүүлнэ, мэдрэ‑
лийн болон зүрх‑судасны тогтолцоог бүрэн дүүрэн хөгжихөд нөлөөлнө. 
Капсул нь өвөрмөц хэлбэртэй учир тунг тааруулж, хоолонд нэмэхэд тохи‑
ромжтой, бүтээгдэхүүнийг исэлдэхээс найдвартай хамгаална.
Найрлага: омега-3 поли ханаагүй тосны хүчлүүдийн 75%-ийн этилийн эфирийн концентрат, маалингийн тос, 
Е аминдэм, А аминдэм, D3 аминдэм.

75 г 27 600 ₮

500163
ВИТАМИНКА
13 АМИНДЭМТЭЙ ҮРЭЛ

Байгалийн гаралтай амттай үрэлд хүүхдийн бүрэн дүүрэн зөв зохистой 
өсөлт хөгжилд шаардлагатай үндсэн 13 аминдэмүүд агуулагдана. Найр-
лагыг нэмэлтээр байгалийн гаралтай дархлаа идэвхижүүлэгч дуулгавчин 
цахирам болон нохойн хошууны жимсээр баяжуулсан.
Найрлага: чихрийн нунтаг, хуурай сүү, ариутгасан дуулгавчин цахирам, чихэрлэг нунтаг, элсэн чихэр, ус, 
цардуулын хар бурам карамель, нохойн хошуу, урьдчилан бэлдсэн аминдэмүүдийн холимог (А, Е, С, D3, K1, В1, 
В2, В3, В6, B12 аминдэмүүд, фолийн болон пантотений хүчлүүд, биотин), даливсын ханд, гялгар бүрхүүл.

100 г 10 500 ₮

500120
ТОПИВИШКА
ХҮЧТЭЙ ДАРХЛААНД ЗОРИУЛАГДСАН

Дуулгавчин цахирам болон даливсын хандтай бүтээгдэхүүн нь ви-
русын халдвараас урьдчилан сэргийлэх төгс бэлдмэл бөгөөд 100 г 
бүтээгдэхүүнд 46 мг цэвэр инулиныг агуулдаг. С аминдэмтэй хослон 
тэрээр дархлааг бэхжүүлж, хүүхдийн ашигт бичил орчны өсөлтийг идэв- 
хижүүлнэ, ясны эдийн эрдсийн солилцоог сайжруулна. Таатай чихэрлэг 
амт нь хүүхэд болгонд таалагдана! «Топивишка» —  таны хүүхдэд байгаль 
эхээс заяасан таашаал ба ашиг.
Найрлага: чихрийн нунтаг, чихэрлэг сироп (элсэн чихэр, хар бурам, ус), хуурай сүү, дуулгавчин цахирам, какао 
нунтаг, чихэрлэг нунтаг, даливсын ханд (20% инулин), аскорбины хүчил, гялгар бүрхүүл.

150 г 13 500 ₮

3+

3+

3+
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SIBERIAN WELLNESS-ИЙН 
ШҮДНИЙ ОО:
ӨДӨР БҮР ЭРҮҮЛЭЭР ИНЭЭМСЭГЛЭЦГЭЭЕ!

Өдөр тутам хэрэглэх

ЗАГВАРЛАГ, 
БОТАНИК ГЕЛЕН 
ШҮДНИЙ ОО
ЗОРИУЛАЛТ:
 • тодхон амтанд дуртай бөгөөд амны хөндийн 

байгалийн гаралтай арчилгааг эрхэмлэдэг 
хүмүүст

 • амьсгалаа цэнгэг болгохыг хүсдэг хүмүүст
 • шүд цооролтын эсрэг найдвартай хамгаалалт 

сонгож буй хүмүүст

100% 
байгалийн  
гаралтай шүүс

10%  
ксилитол 

99,1%  
байгалийн гаралтай 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд

ЧУХАЛЧИЛЖ ҮЗДЭГ ХҮМҮҮСТ: 
 • амны хөндийн байгалийн гаралтай,  

үр дүнтэй арчилгаа
 • жоронд фтор агуулагдаагүй

(F) 0% 
фтор агуулаагүй

min 98,3% 
байгалийн гаралтай 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Амны хөндийн асуудлыг шийдэх 

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ШҮДНИЙ ОО

сибирийн 
ЭНДЕМИК 
ургамлууд

0% ИЛЭРХИЙ ХОРТОЙ 
БОДИСУУД
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ЕВГЕНИЯ ИВАХИНА
Siberian Wellness Корпорацийн 
Үнэртэн, гоо сайханы чиглэлийн 
хөгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга

«Байгалийн гаралтай 
эфирийн тос ба эмийн 
ургамлуудын ханд нь 
буйлны эрүүл мэндийг 
тэтгээд зогсохгүй, мөн бүхий 
л биемахбодид сайнаар 
нөлөөлдөг».

417379 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ ШҮДНИЙ ОО 

CORENRG 
АМНЫ ХӨНДИЙН АШИГТАЙ БИЧИЛ 
ОРЧИНГ ХАДГАЛНА

Жодоо модны байгалийн 
гаралтай шүүсэнд сууриласан 
шүдний оо нь иж бүрэн 
хамгаалалтыг хангаж, амны 
хөндийн эрүүл мэндийг тэтгэнэ. 

75 мл 11 800 ₮

ТЕХНОЛОГИ:
 • өндөр температургүй

 • органик уусгагчгүй

Шинэчлэгдсэн боловсруулалтын ачаар баяжмал нь тайгын жодоо 
модны биохимийн найрлагыг хадгалдаг.

АМНЫ ХӨНДИЙН ОЛОН ТАЛЫН 
ХАМГААЛАЛТЫГ ХАНГАХ 
ТАЙГЫН ЭРЧ ХҮЧ

98,3% 
байгалийн гарал-
тай бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдтэй

100% буйлны цус шүүрэлтийг багасгана, бусад 
асуудал үүсэх эрсдлийг бууруулна.

15 ИДЭВХИТЭЙ 
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮДЖОДОО МОДНЫ 

БАЙГАЛИЙН ГАРАЛ-
ТАЙ ЭСИЙН ШҮҮС

хэсэг газрын дархлааг 
нэмэгдүүлж, буйлыг 
бэхжүүлнэ.

B I O E F E C T I V E ®
         ЖОДОО МОДНЫ ШҮҮСНИЙ ЭСИЙН БАЯЖМАЛ
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БАКТЕРИЙН ЭСРЭГ 
ХАМГААЛАЛТ 
417381  
УУЛЫН ЛАВАНДА
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ ШҮДНИЙ ОО 

Амнаас гарах эвгүй үнэрийг 
үүсгэгч бактериудаас хамгаа- 
лах биологийн идэвхитэй 
шүдний оо, шүд ба буйлны 
эрүүл мэндийг тэтгэнэ. Ла-
ванда цэцгийн байгалийн 
гаралтай эфирийн тос нь  
бүхий л биемахбодид сай- 
наар нөлөөлж, амны хөндийн 
бичил орчны зөв тэнцвэрийг 
хадгална.

100 мл 11 800 ₮

ШҮДНИЙ МЭДРЭГ 
ЧАНАРЫГ БУУРУУЛНА
6-аас дээш насны хүүхдэд 
тохиромжтой

411378 
СИБИРИЙН ЧАЦАРГАНА
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ ШҮДНИЙ ОО  

Зөөлөн бүтэцтэй оо нь шүд-
ний пааланг гэмтээхгүйгээр 
хамгийн мэдрэг шүдийг ч 
зөөлөн ба үр дүнтэй цэвэр-
лэнэ.

100 мл 11 800 ₮

ЕРДИЙНӨӨР ИНЭЭМСЭГЛЭЦГЭЭЕ!

* in vitro судалгааны үр дүнгээр, Улсын төсөвт Дээд боловсрол олгох боловсролын байгууллага «И.П.Павловын нэрэмжит Санкт-Петербург хотын Улсын анагаах 
ухааны анхны Их сургууль» -ийн баазад сууриласан судалгаа (2018 оны 6-р сар).

ШҮД ЦАЙРУУЛЖ,  
ПААЛАНГ БЭХЖҮҮЛНЭ

417382  
ДАЛАЙН КАЛЬЦИ
Шүдний хатуу эдийн барилгын материал 
болох хоёр төрлийн кальцийг (олон төр-
лийн эрдсийн иж бүрдэлд багтах органик 
кальци ба сувдан нунтагаас гаргасан био 
хүртээмжтэй кальци) агуулах дахин эр- 
дэсжүүлэх шүдний оо. Пааланг гайхалтай 
бэхжүүлж, нөхөн сэргээнэ, аюулгүй зүлгэж, 
цайруулна.

100 мл 11 800 ₮

БУЙЛ ХАМГААЛАХ ИЖ 
БҮРЭН АРЧИЛГАА
410944 
БАЙГАЛИЙН ГҮҮНХӨХ 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ ШҮДНИЙ ОО

Шүд цооролт, пародонтит, 
амны хөндийн үрэвсэл үүсгэгч 
5 өвөрмөц төрлийн бактериу-
даас баталгаатай хамгаална*.

100 мл 11 800 ₮

ИЖ БҮРЭН АРЧИЛГАА 
ШҮД ЦООРОЛТООС 
СЭРГИЙЛНЭ 
411376 
СИБИРИЙН ПРОПОЛИС
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ ШҮДНИЙ ОО 

Байгалийн гаралтай бү- 
рэлдэхүүн хэсгүүд нь цус 
шүүрэх, буйл хавагнахыг ба-
гасгана, амны хөндийн салс-
тыг эдгээж, шүд цооролтоос 
сэргийлнэ.

100 мл 11 800 ₮

ГОЁМСОГ ИНЭЭМСЭГЛЭЛД 
ЗОРИУЛСАН ДАЛАЙН 
ХҮЧ ЧАДАЛ!

ЗӨӨЛӨН 
ЦАЙРУУЛНА

ЦЭНГЭГ 
АМЬСГАЛ

БАЙГАЛИЙН 
ГАРАЛТАЙ 
АЮУЛГҮЙ 
НАЙРЛАГА

ПААЛАНГ 
БЭХЖҮҮЛЖ, 

НӨХӨН СЭРГЭЭНЭ

ШҮДНИЙ 
ИЖ БҮРЭН 

ХАМГААЛАЛТ
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91%
БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ 
БҮРЭЛДЭХҮҮН 
ХЭСГҮҮД

ШҮДИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ХАМГААЛАХ, СЭТГЭЛ САНААГ 
ӨӨДРӨГ БОЛГОХ БАЙГАЛИЙН ЗҮРХ СЭТГЭЛЭЭС 
ГАРАЛТАЙ ТОДХОН ЖИМСНИЙ АМТТАЙ ГЕЛЕН 
ШҮДНИИ ОО!

ПААЛАНГ ЦАЙРУУЛЖ, 
АМЬСГАЛЫГ СЭНГЭНҮҮЛНЭ

411379
КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
АМЬСГАЛ СЭНГЭНҮҮЛЭХ ШҮДНИЙ ОО 

Амьсгалыг сэнгэнүүлж, шүдний 
чулуу үүсэхээс сэргийлнэ.

75 мл 15 000 ₮

ПААЛАНГ ЦАЙРУУЛЖ, 
АМНЫ ХӨНДИЙГ ИЖ 
БҮРНЭЭР ХАМГААЛНА

411380
ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ & УЛААН 
ШАВАР
ИЖ БҮРЭН ШҮДНИЙ ОО 

75 мл 14 300 ₮

ШҮД ЦООРОЛТЫН 
ЭСРЭГ ҮР ДҮН  

+47,43%

КЛИНИК СУДАЛГААГААР БАТАЛСАН*

УЛААН ШАВАР
БУЙЛНЫ ЦУСНЫ 
ЭРГЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛНА. 
ХАМГИЙН МЭДРЭМТГИЙ 
БУЙЛЫГ Ч ЗӨӨЛӨН 
АРЧИЛНА.

ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ
АМИНДЭМЭЭР ХАНГАЖ, 
ШАРХЫГ ЭДГЭЭНЭ, БАКТЕРИ 
ЭСЭРГҮҮЦЭХ БА ҮРЭВСЛИЙН 
ЭСРЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ. 
ГҮЗЭЭЛЗГЭНИЙ ҮР ПААЛАНГ 
ЗӨӨЛӨН БӨГӨӨД АЮУЛГҮЙ 
ЗҮЛГҮҮРДЭНЭ.

* Улсын төсөвт Дээд боловсрол 
олгох боловсролын байгууллага 
И.П.Павловын нэрэмжит Санкт-
Петербург хотын Улсын анагаах 
ухааны анхны Их сургуулийн 
баазад сууриласан судалгаа.

ТОДХОН, ГОЁМСОГ, 
ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭТЭЙ!

ЦАСАН ЦАГААН 
ИНЭЭМСЭГЛЭЛ

ЦЭНГЭГ 
АМЬСГАЛ

ШҮД 
ЦООРОЛТООС 
ХАМГААЛНА

БУЙЛНЫ 
АРЧИЛГАА

ПААЛАНГ ЦАЙРУУЛЖ,  
БУЙЛ БЭХЖҮҮЛНЭ

411381
НЭРС & МОДНЫ НҮҮРС
БИО ИДЭВХИТЭЙ ШҮДНИЙ ОО

Цасан цагаан инээмсэглэлд зо-
риулсан тас хар шүдний оо.

75 мл 15 000 ₮
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412254

GREEN-САВАН ГАЛ ТОГООНД ЗОРИУЛСАН
НЭГ БЭЛДМЭЛ – ОЛОН ТӨРЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ!

– АЯГА ТАВАГ, ГАЛ ТОГООНЫ ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ 
ЦЭВЭРЛЭХЭД

– ӨНДӨГ, ЖИМС, НОГОО УГААХАД

– ГАЛ ТОГООНД АЖИЛЛАХ ҮЕД ГАРАА 
УГААХАД

400 мл 19 500 ₮

 • Амархан хөөсөрч хамгийн хэцүү бохирдлыг, тэр дундаа царцсан то-
сыг ч гайхалтай арилгана*

 • Ажлын хэрэгслүүдийн (хутга, гамбанз ба бусад) хурц, таагүй үнэ-
рийг хурдан арилгана

 • Усаар зайлахад бүрэн арилна*
 • Гарын арьсыг хуурайшуулахгүй, цочроохгүй зөөлөн хандана
 • Хүүхдийн аяга таваг, тоглоомыг угаахад тохирно

*  Лабораторийн тестээр батлагдсан.

ГАЛ ТОГОО — ГЭРИЙН ХАМГИЙН 
ЧУХАЛ ГАЗАР БИЛЭЭ! 


