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ODKRYJ NOWĄ 
SYBERIĘ!

SPORT, NUTRITION  
& BEAUTY



JESTEŚMY 
EKSPERTAMI 
WELLNESS!  
24 LATA HISTORII
MIESZKAŃCY PONAD 60 KRAJÓW NA 
TRZECH KONTYNENTACH ZYSKALI 
MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z NASZYCH 
PRODUKTÓW  

Jesteśmy dumni z własnego zaplecza produkcyjnego, 
odpowiadającego międzynarodowym standardom 
HACCP, ISO i GMP.   

Produkty w pięciu obszarach:  
 • URODA
 • HIGIENA
 • SUPLEMENTY DIETY
 • ODŻYWIANIE
 • PERFUMY  

Powstaliśmy na Syberii i niesiemy nasze wartości i 
filozofię na cały świat!
Z szacunkiem odnosimy się do dzikiej przyrody, 
która daje nam siłę i energię.
Staramy się być zawsze na samym szczycie fali 
informacyjnej i trendów.
Dzielimy się pozytywnym nastawieniem, zarażamy 
optymizmem i spieszymy się dokonywać dobrych 
czynów. 

ODKRYJ DLA SIEBIE EKSPERCKIE 
PODEJŚCIE W ŚWIECIE WELLNESS!
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EKOPROJEKTY 
Fundacja ochrony przyrody "World Around You" 
działa od ośmiu lat i wspiera ponad sto inicjatyw 
środowiskowych - od ratowania raroga zwyczajnego 
po monitorowanie jeziora Bajkał.

Aktywnie współpracujemy z wielkimi funduszami - 
"Jezioro Bajkał" i WWF.

W 2020 r. trwają aktywne przygotowania do dużego 
projektu sadzenia lasów (we współpracy z Federalną 
Służbą Nadzoru Środowiskowego, Przemysłowego i 
Jądrowego Rosji).  

ROZWIJAMY RUCH ŚRODOWISKOWY 
WSZĘDZIE TAM, GDZIE REPREZENTOWANA 
JEST MARKA SIBERIAN WELLNESS.  

W procesie produkcji i w recepturach, podczas 
Wydarzeń i w przestrzeni online, podczas osobistych 
prezentacji i spotkań w biurach.   

DOŁĄCZ DO NAS - ZNAJDZIE SIĘ 
EKOPROJEKT RÓWNIEŻ DLA CIEBIE!   

WWW.WORLDAROUNDYOU.ORG 
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500469
NATURAL VITAMINS 
KOMPLEKS WITAMINOWO-MINERALNY 
CAŁKOWICIE NATURALNEGO 
POCHODZENIA
30 saszetek po 4 kapsułki /  
81,45 g  500469� 262,44�zł

Innowacyjne technologie: 
MenaQ7®, CaroCare®, 
Mediteanox®, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™

Z CZEGO SKŁADA SIĘ 
IDEALNY NUTRITION-
PROGRAM?
 
NATURALNE WITAMINY
 • Witaminy z grupy B (autolizat 

drożdży Lallemand ™): niacyna, kwas 
pantotenowy, witaminy B6, B2, B1, 
kwas foliowy, biotyna.

 • Witamina C z wyciągu z aceroli 
Naturex™.

 • Witamina D (Lalmin® Vita D Drożdżowy 
autolizat).

 • Witamina E (mieszanina α-, β-, γ- i 
δ-tokoferoli).

 • Beta Carotene CaroCare®.
 • Witamina K2 MenaQ7®.

MINERAŁY�ORGANICZNE
 • Jod (ekstrakt z Fucus Finzelberg ™).
 • Krzem (ekstrakt bambusa Naturex ™).
 • Selen (drożdżowy autolizat Lalmin 

Se 2000 ™).

KWASY�OMEGA�3�
PronovaPure ™ Ultra Koncentrat Omega-3 
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe ryb 
głębinowych.

NATURALNE�PRZECIWUTLENIACZE
 • Dihydroquercetin (ekstrakt z 

modrzewia syberyjskiego).
 • Hydroksytyrosol (ekstrakt z oliwek 

Mediteanox®).

EFEKT
Wsparcie równowagi witamin i 
mikronutrientów w organizmie.
Przy dowolnej diecie i szybkim 
trybie życia.

INNOWACYJNE 
PODEJŚCIE
Programy opracowane 
przez ekspertów Siberian 
Wellness we współpracy ze 
światowymi profesjonalistami 
w sferze nutrientologii.

GOTOWE�
ROZWIĄZANIA
Zbilansowane kompleksy 
dla pełnowartościowego 
wsparcia organizmu — 
w jednej saszetce na każdy 
dzień!

SIBERIAN SUPER 
NATURAL NUTRITION

4 5

N
U

T
R

IT
IO

N



PULSE�BOX
SUPLEMENT DIETY Z KWASAMI 
TŁUSZCZOWYMI OMEGA-3 I WITAMINAMI
DHA i EPA przyczyniają się do 
prawidłowego funkcjonowania serca. 
Korzystne działanie występuje w 
przypadku spożywania 250 mg EPA i 
DHA dziennie Kwas foliowy, witamina B6 
i witamina B12 sprzyjają prawidłowemu 
metabolizmowi homocysteiny.

Formuła�Nr�1�(czerwone�kapsułki).�Skład: 
chlorowodorek betainy, żelatyna, cyjanokobalamina, 
chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroiloglutaminowy, 
barwniki: tlenki żelaza i wodorotlenki żelaza (E172), 
dwutlenek tytanu (E171).

Formuła�Nr�2�(żółte�kapsułki).�Skład: ester etylowy 
kwasu tłuszczowego z oleju rybnego, żelatyna.

Formuła�Nr�3�(pomarańczowe�kapsułki).�Skład: ester 
etylowy kwasu tłuszczowego z oleju rybnego, żelatyna, 
likopen.

90 kapsułek / 64,2 g 500443� 83,16�zł
(30 saszetek po 3 kapsułki)

VISION�BOX
SUPLEMENT DIETY ZAWIERAJĄCY KWASY 
TŁUSZCZOWE OMEGA-3, WITAMINY, 
MINERAŁY I EKSTRAKTY ROŚLINNE
DHA pomaga utrzymać normalne 
widzenie i ma pozytywny wpływ 
przy dziennym spożyciu 250 mg DHA. 
Ryboflawina (witamina B2), witamina A 
i cynk pomagają utrzymać prawidłowe 
widzenie. Witaminy C i E pomagają 
chronić komórki przed stresem 
oksydacyjnym.

Formuła�Nr�1.�Skład: olej rokitnika, żelatyna, ekstrakt 
z nagietka, bogaty w luteinę i zeaksantynę, octan 
DL-α-tokoferylu.

Formuła�Nr�2.�Skład: ester etylowy kwasu tłuszczowego 
z oleju rybnego, żelatyna.

Formuła�Nr�3.�Skład: żelatyna, ekstrakt z pestek 
winogron, ekstrakt z owoców żurawiny, ekstrakt z liści 
szałwii, ekstrakt z tymianku, ekstrakt z oregano, kwas 
L-askorbinowy, ekstrakt z liści zielonej herbaty, ekstrakt 
z liści borówki, rutyna, octan DL-α-tokoferylu, tlenki 
cynku, wyciąg z kory sosny nadmorskiej, likopen, beta-
karoten, ryboflawina, pirydoksyna, tiamina, siarczan 
manganu, octan retinylu, tlenek miedzi, jodek potasu, 
selenin sodu, chlorek chromu (III).

120 kapsułek / 84,3 g 500361� 96,12�zł
(30 saszetek po 4 kapsułki)

SUPLEMENTY�DIETY

DAILY 
BOX
BĄDŹ GOTÓW NA 
NOWY DZIEŃ!

PROSTA REGUŁA 
STOSOWANIA: 
RAZ DZIENNIE

PROSTA FORMA: 
WYGODNY ZESTAW - 
ZAWSZE POD RĘKĄ
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LITE�STEP�BOX
 • ROŚLINNE WSPARCIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
 • ULTRAKONCENTRAT KWASÓW OMEGA-3

Naturalna pomoc przy ciężkości nóg, a także na początkowym 
etapie rozwoju żylaków. Dwupoziomowy kompleks roślinny 
normalizuje krążenie krwi, wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych, utrzymuje ich elastyczność i zapobiega rozwojowi 
zaburzeń przepływu limfatycznego.

Skład�*: diosmina, rutyna, pomocnik baldaszkowy (Chimaphilla umbellata), 
ultrakoncentrat wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 z morskich ryb 
głębinowych PronovaPure ™. 
* Wskazany aktywny skład z wyłączeniem składników pomocniczych.

30 saszetek po 2 kapsułki i 1 tabletce / 67,8 g 500467� 122,04�zł

IMMUNO�BOX
 • NATURALNE IMMUNOSTYMULANTY
 • ZIOŁOWE ANTYSEPTYKI
 • NATURALNY ADAPTOGEN

Kompleksowa ochrona i wsparcie dla organizmu w sezonie 
przeziębienia i infekcji! Arabinogalaktan, echinacea i cynk 
wzmacniają obronę organizmu i zwiększają aktywność komórek 
odpornościowych. Wyciągi z szałwii, babki lancetowatej, 
rumianku i tymianku mają działanie przeciwwirusowe i 
przeciwbakteryjne, a żeń-szeń przyspiesza proces regeneracji 
i zwiększa siły obronne organizmu.

Skład: Arabinogalaktan modrzewiowy ResistAid ™, ekstrakt z korzenia żeń-szenia, 
ekstrakt z liści babki lancetowatej, ekstrakt z liści szałwii, ekstrakt z kwiatu rumianku, 
ekstrakt z tymianku, kwas askorbinowy, ekstrakt z echinacei, cytrynian cynku.

30 saszetek po 3 kapsułki / 64,2 g 500526� 66,96�zł�

LADY'S�BOX
 • WITAMINY URODY
 • ANTYOKSYDANTY MŁODOŚCI

Kompleks witamin i przeciwutleniaczy dla zachowania kobiecego 
piękna. 12 witamin w składzie dodaje energii, koenzym Q10 
zapewnia ochronę przed starzeniem. Tauryna, beta-karoten 
i witamina E sprawiają, że skóra jest piękna, a włosy jedwabiste 
i lśniące.

Skład: premiks witaminowy H33802 / 1 (witaminy A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, 
nikotynamid, kwas foliowy, kwas pantotenowy, biotyna), tauryna, koenzym Q10, 
witamina E, witamina D3, foliowy kwas, olej rokitnikowy, mieszanka tokoferoli 
(naturalna witamina E), naturalny beta-karoten CaroCare®.

30 saszetek po 2 kapsułki / 41,7 g 500172� 72,36�zł

МАМА�BOX.�PREGNANCY
Kompleksowe i zbilansowane połączenie witamin i minerałów z wysoką 
zawartością wapnia, magnezu i wielonienasyconych kwasów omega-3 (PUFA).

Kompleks�Nr�1�(żółta�kapsułka).�Skład: koncentrat oleju rybnego Incromega, żelatyna, witamina E, 
witamina A, witamina D3, witamina K1.

Kompleks�Nr�2�(jasna�tabletka).�Skład: węglan wapnia (E170), cytrynian magnezu, celuloza 
mikrokrystaliczna (E460), premiks witaminowy: witaminy B1, B2, B6, B12, C, B3, kwas pantotenowy, 
kwas foliowy, maltodekstryna, czysta woda, otoczka tabletek: alkohol poliwinylowy (E1203), glikol 
polietylenowy (E1521), talk (E553b), stearynian magnezu (E470), talk spożywczy.

Kompleks�Nr�3�(ciemna�kapsułka).�Skład: ekstrakt z morszczynu, żelazo, kapsułka żelatynowa, 
cytrynian cynku, autolizat drożdży Lalmin Se 2000 ™, mangan, miedź.

30 saszetek po 2 kapsułki i 2 tabletki 500700 � 117,72�zł
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FORMUŁA�1
60 kapsułek / 30 g

Skład: ekstrakt z kopru 
włoskiego, żelatyna, ekstrakt z 
babki lancetowatej, ekstrakt z 
rumianku, ekstrakt z korzenia 
łopianu, ekstrakt ze skrzypu 
polnego, ekstrakt z jeżówki, 
ekstrakt z aloesu.

FORMUŁA��2
60 kapsułek / 30 g

Skład: ekstrakt z rukwi wodnej, 
żelatyna, ekstrakt z dzikiego 
czosnku, ekstrakt z dziurawca 
zwyczajnego, ekstrakt z szałwii, 
ekstrakt z chrzanu, ekstrakt 
Scutellaria baicalensis.

FORMUŁA��3
60 kapsułek / 32,4 g

Skład: żelatyna, ekstrakt z pestek 
winogron, ekstrakt z żurawiny, 
ekstrakt z szałwii, ekstrakt z 
tymianku, ekstrakt z oregano, 
kwas L-askorbinowy, ekstrakt z 
zielonej herbaty, DL-alfa tokoferol, 
likopen, ekstrakt z owoców 
borówki, rutyna, beta-karoten, 
ekstrakt z sosny nadmorskiej , 
laktoza, maltodekstryna, cytrynian 
cynku, chlorowodorek tiaminy, 
ryboflawina, chlorowodorek 
pirydoksyny, siarczan miedzi, jodek 
potasu, siarczan manganu, selenin 
sodu, pikolinian chromu, retinol.

RENAISSANCE�TRIPLE�SET�
SUPLEMENT DIETY Z EKSTRAKTAMI ROŚLINNYMI, WITAMINAMI 
I MINERAŁAMI
System potrójnego wsparcia metabolizmu – trzy formuły, które 
zawierają witaminy, substancje mineralne i cenne ekstrakty, 
pochodzące od dziko rosnących syberyjskich roślin. 

RENAISSANCE�TRIPLE�SET.�FORMULA�3
SUPLEMENT DIETY Z EKSTRAKTAMI ROŚLINNYMI, 
WITAMINAMI I MINERAŁAMI
Renaissance Triple Set. Formuła 3 to złożony kompleks 
aktywnych składników pochodzenia roślinnego i 
mineralnego. Mikroelementy i witaminy pomagają chronić 
komórki przed stresem oksydacyjnym, wspomagają 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego 
oraz zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia.

Skład: żelatyna, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt z żurawiny, ekstrakt 
z szałwii, ekstrakt z tymianku, ekstrakt z oregano, kwas L-askorbinowy, 
ekstrakt z zielonej herbaty, DL-alfa tokoferol, likopen, ekstrakt z owoców 
borówki, rutyna, beta-karoten, ekstrakt z sosny nadmorskiej , laktoza, 
maltodekstryna, cytrynian cynku, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, 
chlorowodorek pirydoksyny, siarczan miedzi, jodek potasu, siarczan 
manganu, selenin sodu, pikolinian chromu, retinol.

120 kapsułek / 64,8 g 500113� 138,24�zł

lat badań 
naukowych

lat zastosowania 
w praktyce

niezbędne dawki 
składników 
aktywnych

35

10

500032   
192,24�zł
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SZEŚĆ 
WAŻNYCH 
KATEGORII   
DLA ŻYCIA 
W STYLU 
WELLNESS!

MINERALS
ORGANICZNE FORMY MINERAŁÓW 
HARMONIZUJĄCE PROCESY 
METABOLICZNE

FATTY ACIDS
KOMPLEKSY LIPIDOWE NA BAZIE 
NIEZBĘDNYCH WIELONIENASYCONYCH 
KWASÓW TŁUSZCZOWYCH POCHODZENIA 
ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO

SORBENTS
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA 
DETOKSYKACYJNE 
UŁATWIAJĄCE ŻYCIE

VITAMINS

PROBIOTICS

WITAMINY W OPTYMALNYCH 
ILOŚCIACH DLA WSPARCIA 
ORGANIZMU

POPRAWA PRACY UKŁADU 
TRAWIENNEGO I WSPARCIE 
ODPORNOŚCI

BOTANICS
FORMUŁY NA BAZIE ROŚLIN 
SYBERYJSKICH

NOWOCZESNE I NIEDROGIE 
PRODUKTY NA KAŻDY 
DZIEŃ DLA AKTYWNEGO 
STYLU ŻYCIA!

Nowy styl i nowa nazwa - dla 
tych, którzy podążają z duchem 
czasu. Znany skład i wysoka 
jakość - dla tych, którzy cenią 
sobie wieloletnie doświadczenie  
i chcą mieć pewność skuteczności 
i bezpieczeństwa produktu.

ZROZUMIALE:
podstawowe formuły dla całej 
rodziny.

WYGODNIE:
komfortowa nawigacja po serii.

DOSTĘPNIE: 
maksymalnie prosty wybór 
pożądanego produktu.
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ESSENTIAL  
MINERALS

ŁATWO PRZYSWAJALNE FORMY MINERAŁÓW 
OPTYMALNE DZIENNE DAWKI  
EFEKTYWNY STOSUNEK SKŁADNIKÓW

I
JOD —  
ENERGIA 
I SIŁA

ELEMVITALS.�IRON�WITH�SIBERIAN�HERBS
SUPLEMENT DIETY Z ŻELAZEM, WITAMINAMI I EKSTRAKTAMI 
ZIOŁOWYMI
Produkt zawiera organiczne związki żelaza, które przyczyniają 
się do normalizacji procesu transferu tlenu w organizmie. 
Witamina C zwiększa przyswajalność żelaza, ryboflawiny, 
witaminy B6 i niacyny przyczynia się do prawidłowego 
metabolizmu energetycznego.

Skład: ekstrakt z aceroli, żelatyna, ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego, 
fumaran żelaza, nikotynamid, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek 
tiaminy, kwas foliowy, cyjanokobalamina.

60 kapsułek / 34,2 g 500039� 75,60�zł

ELEMVITALS.�MAGNESIUM�WITH�SIBERIAN�HERBS
SUPLEMENT DIETY Z EKSTRAKTAMI MAGNEZU I ZIÓŁ
Magnez ma ogromne znaczenie dla utrzymania prawidłowego 
stanu układu nerwowego i mięśni oraz pomaga zmniejszyć 
zmęczenie i znużenie. Produkt został wzbogacony o ekstrakty 
roślinne (waleriana, tarczyca bajkalska i owoc głogu) w 
najbardziej organicznej formie dla organizmu.

Skład: cytrynian magnezu, żelatyna, ekstrakt waleriany, ekstrakt z owoców głogu, 
ekstrakt tarczycy bajkalskiej.

60 kapsułek / 36 g 500038� 54,00�zł

ELEMVITALS.�IODINE�WITH�SIBERIAN�HERBS
SUPLEMENT DIETY Z JODEM, RÓŻEŃCEM GÓRSKIM I ŻEŃ-SZENIEM 
SYBERYJSKIM
Skład produktu to ekstrakt z liści morszczynu - wodorostów o 
wysokiej zawartości jodu. Jod przyczynia się do prawidłowego 
wytwarzania hormonów tarczycy i dobrego funkcjonowania 
tarczycy. Dodatkowo produkt został wzbogacony o ekstrakt z 
eleutrokoka i różeńca górskiego.

Skład: proszek z korzenia różeńca górskiego, żelatyna, glukoza, ekstrakt z korzenia żeń-
szenia syberyjskiego, ekstrakt z alg czarnych morszczynu, maltodekstryna, barwniki: 
karmel amoniakalny, jodek potasu.

60 kapsułek / 30 g 500658� 39,96�zł
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Сa
WAPŃ —  
NATURALNA 
WYTRZYMAŁOŚĆ

ELEMVITALS.�ZINC�WITH�SIBERIAN�HERBS
SUPLEMENT DIETY Z CYNKIEM, MIEDZIĄ, WITAMINĄ C  
I EKSTRAKTAMI ZIOŁOWYMI
Produkt zawiera cynk i miedź w postaci organicznej, a także 
naturalną witaminę C. Cynk pomaga znormalizować metabolizm 
węglowodanów i makroskładników odżywczych, pomaga 
utrzymać kości, włosy i skórę w dobrej kondycji. Miedź pomaga 
utrzymać prawidłową pracę układu odpornościowego i chroni 
komórki przed stresem oksydacyjnym. 

Skład: ekstrakt z owoców aceroli, ekstrakt z echinacei, ekstrakt z łopianu, ekstrakt z 
dzikiej róży, mleczan cynku, cytrynian cynku, cytrynian miedzi, żelatyna..

60 kapsułek / 34,2 g 500040� 62,64�zł

ELEMVITALS.�CALCIUM�WITH�SIBERIAN�HERBS
SUPLEMENT DIETY Z MINERAŁAMI I WITAMINAMI
Wapń, cynk, mangan i witamina D są niezbędne do utrzymania 
zdrowych kości. Wapń pomaga znormalizować aktywność 
mięśni, odgrywa ważną rolę w podziale komórek. Witamina 
B6 pomaga znormalizować układ odpornościowy. Witamina 
C przyczynia się do produkcji kolagenu, a witamina D – do 
wchłaniania wapnia i fosforu.

Skład: węglan wapnia, żelatyna, maltodekstryna, hydroksyapatyt wapnia, cytrynian 
wapnia, ekstrakt soi, ekstrakt skrzypu polnego, kwas askorbinowy, cholekalcyferol, 
chlorowodorek pirydoksyny, cytrynian cynku, siarczan manganu.

60 kapsułek / 42 g 500054� 42,12�zł

ELEMVITALS.�SELENIUM�WITH�SIBERIAN�HERBS
SUPLEMENT DIETY Z SELENEM, WITAMINAMI 
I EKSTRAKTAMI ZIOŁOWYMI
Produkt zawiera selen, który pomaga utrzymać prawidłową 
kondycję włosów i paznokci oraz wspomaga aktywność układu 
odpornościowego i funkcjonowanie tarczycy. Selen, witaminy C i 
E pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Skład: wyciąg z czosnku, wyciąg z aceroli, inaktywowane drożdże wzbogacone 
selenem, wyciąg z dzikiej róży, octan DL-alfa-tokoferolu, wyciąg z tarczycy bajkalskiej, 
wyciąg z sosny śródziemnomorskiej, żelatyna.

60 kapsułek / 30,6 g 500031� 62,64�zł
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ESSENTIAL  
SORBENTS
KOMPLEKSY NA BAZIE 
BŁONNIKA

LYMPHOSAN�PURE�LIFE
SUPLEMENT DIETY Z PEKTYNĄ I EKSTRAKTAMI ROŚLINNYMI
Produkt roślinny z pektyną zawiera dużą ilość błonnika 
pokarmowego - ważnych elementów dla prawidłowego 
funkcjonowania układu trawiennego. Pektyny są rodzajem 
błonnika pokarmowego, który pomaga utrzymać prawidłowy 
poziom cholesterolu we krwi. Skład produktu został dodatkowo 
wzbogacony o ekstrakt roślinny z kopru włoskiego, cennego 
korzenia łopianu i liści oliwek.

Skład: pektyna, guma guar, bulwy topinamburu w proszku, ekstrakt z kopru 
włoskiego, ekstrakt z korzenia łopianu, ekstrakt z liścia oliwnego, ekstrakt z 
diabelskiego pazura, ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, ekstrakt z eleutherococcus, 
ekstrakt z dzikiej róży, ekstrakt ze skrzypu polnego, ekstrakt z jeżówki, ekstrakt 
żelowy z aloe vera.

90 g 500030� 62,64�zł

LYMPHOSAN�N�SUPPORT
SUPLEMENT DIETY Z BŁONNIKIEM I EKSTRAKTAMI ROŚLINNYMI
Produkt roślinny z pektyną, który służy jako źródło błonnika 
pokarmowego i jest doskonałym sorbentem roślinnym. Wyciągi 
z żurawiny i skrzypu wzbogacają dietę w kwasy organiczne i 
garbniki. Pektyny pomagają normalizować poziom cholesterolu 
we krwi.

Skład: pektyna, guma guar, ekstrakt żurawiny, proszek bulw topinamburu, ekstrakt 
ze skrzypu polnego. 

90 g 500029� 62,64�zł

LYMPHOSAN�L�VITALITY
SUPLEMENT DIETY Z BŁONNIKIEM I EKSTRAKTAMI ROŚLINNYMI
Naturalny roślinny produkt z pektyną, zawiera dużą ilość 
błonnika – ważnego elementu dla prawidłowego funkcjonowania 
układu trawiennego. Pektyny – jeden z rodzajów błonnika, 
wpływający na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu 
we krwi. Skład został wzbogacony o popularny na całym świecie 
wyciąg z owoców ostropestu, a także uzupełniony o cenne 
ekstrakty z mięty, rumianku, tymianku, dziurawca i aloesu. 

Skład: pektyna, guma guar, ekstrakt z mięty, sproszkowana bulwa topinamburu, 
ekstrakt z rumianku, maltodekstryna, ekstrakt z tymianku, owoce ostropestu, 
ekstrakt z dziurawca zwyczajnego, żelowy ekstrakt z aloe vera.

90 g 500042� 62,64�zł
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LYMPHOSAN�J�COMFORT
SUPLEMENT DIETY Z HYDROLIZATEM KOLAGENU, BŁONNIKIEM I 
EKSTRAKTAMI ROŚLINNYMI
Suplement diety z roślinną pektyną, bogatym źródłem 
błonnika i naturalnym hydrolizatem kolagenu. Kolagen – to 
białko strukturalne, znajdujące się przede wszystkim w tkance 
chrzęstnej i łącznej. W produkcie występuje on w postaci 
hydrolizatu, który jest lepiej przyswajalny przez organizm. 
Cenny wyciąg z dzikiej róży zawiera naturalną witaminę C, która 
wspiera produkcję kolagenu, dzięki czemu zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie chrząstki. 

Skład: hydrolizat kolagenu (bydlęcy), pektyna, guma guar, ekstrakt z dzikiej róży, 
ekstrakt z kory białej wierzby.

90 g 500019� 71,28�zł

LYMPHOSAN�C�BALANCE
SUPLEMENT DIETY Z BŁONNIKIEM I WYCIĄGAMI ROŚLINNYMI
Produkt zawiera kilka rozpuszczalnych rodzajów błonnika w 
postaci sorbentów roślinnych. W jego skład wchodzą znane na 
całym świecie wyciągi z zielonej herbaty oraz owoców głogu. 

Skład: błonnik cytrusowy, proszek bulw topinamburu, proszek skorupy nasion babki 
lancetowatej, guma guar, guma ksantanowa, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z głogu.

90 g 500043� 54,00�zł

LYMPHOSAN�F�BEAUTY
SUPLEMENT DIETY Z PEKTYNĄ I WYCIĄGAMI ROŚLINNYMI DLA KOBIET
Suplement diety dla kobiet z naturalnymi pektynami, będącymi 
bogatym źródłem błonnika i kompleksem wyciągów roślinnych. 
W składzie produktu znalazły się popularne wyciągi roślinne: 
rzeżucha, aloes, liście mięty, kwiaty koniczyny czerwonej, 
rosnącej u podnóża Ałtaju. Ekstrakt z pestek winogron 
ma szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, 
a ziarna soi zawierają ważne dla organizmu kobiecego 
substancje – fitoestrogeny.  

Skład: pektyna, guma guar, proszek topinamburu, maltodekstryna, ekstrakt z 
rzeżuchy wodnej, ekstrakt z liści mięty, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt z 
kwiatów koniczyny, ekstrakt z soi, ekstrakt z żelu Aloe Vera. 

90 g 500044� 54,00�zł

TOPINAMBUR-PULVER
Naturalny koncentrat inulinowy 
jest kompleksem najważniejszych 
biologicznie aktywnych składników 
niesamowitej rośliny topinamburu. 
Odkrycie inuliny w jej bulwach przyniosło 
tej roślinie prawdziwą sławę. Inulina 
pomaga normalizować metabolizm 
węglowodanów i tłuszczów, utrzymywać 
optymalną mikroflorę jelitową.

Skład: sproszkowana bulwa topinamburu.

75 g 400237� 21,60�zł
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ESSENTIAL  
FATTY ACIDS
ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH  
KWASÓW OMEGA

TRIMEGAVITALS.�OMEGA-3�
CONCENTRATE�AND�LYCOPENE
SUPLEMENT DIETY Z WIELONIENASYCONYMI 
KWASAMI OMEGA-3 I LIKOPENEM
Produkt z EPA (kwas eikozapentaenowy) 
i DHA (kwas dokozaheksaenowy) 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
serca. Pozytywny efekt osiąga się 
przy dziennym spożyciu 250 mg EPA 
i DHA. Zastąpienie nasyconych kwasów 
tłuszczowych jednonienasyconymi i / 
lub wielonienasyconymi kwasami 
tłuszczowymi w diecie pomaga utrzymać 
prawidłowy poziom cholesterolu we 
krwi. Produkt został wzbogacony o 
naturalny likopen.

Skład: ester etylowy kwasów tłuszczowych, 
wytwarzany z oleju rybnego, żelatyna, likopen.

30 kapsułek / 22,2 g 5FP183� 58,32�zł

TRIMEGAVITALS.�SIBERIAN�LINSEED�
OIL�AND�OMEGA-3�CONCENTRATE
SUPLEMENT DIETY Z WIELONIENASYCONYMI 
KWASAMI TŁUSZCZOWYMI OMEGA-3 I 
WITAMINĄ E. 
Kompleks lipidowy bogaty w kwasy 
omega-3 w formie koncentratu 
tłuszczu rybiego. Naturalne źródło 
kwasów – olej lniany. Kwasy Omega-3 – 
eikozapentaenowy (EPA) oraz 
dokozaheksaenowy (DHA) są ważnym 
elementem zbilansowanej diety. Skład 
produktu został wzbogacony o witaminę E. 

Skład: ester etylowy kwasu tłuszczowego pochodzący 
z oleju rybnego; żelatyna, olej lniany, octan DL-alfa-
tokoferolu, przeciwutleniacze (palmitynian askorbylu, 
wyciągi nasycone tokoferolu, ekstrakt rozmarynu).

30 kapsułek / 23,7 g 500062 � 60,48�zł

TRIMEGAVITALS.�LUTEIN�AND�
ZEAXANTHIN�SUPERCONCENTRATE�
SUPLEMENT DIETY Z OLEJKIEM Z ROKITNIKA, 
LUTEINĄ, ZEAKSANTYNĄ I WITAMINĄ E.
Kompleks zawiera wysoko 
skoncentrowane naturalne barwniki – 
luteinę oraz zeaksantynę niezbędne dla 
tych, którzy wiele czasu spędzają przed 
monitorami komputerów lub pracują z 
innymi elektronicznymi urządzeniami. 
Dodatkowo kompleks został wzbogacony 
o olej z syberyjskiego rokitnika i witaminę 
E, które chronią komórki przed stresem 
oksydacyjnym. 

Skład: olej rokitnika zwyczajnego (57%), żelatyna, 
ekstrakt z nagietka bogatego w luteinę (7%), oleje 
roślinne, zeaksantyna (0,1%), octan DL-alfa-tokoferolu, 
przeciwutleniacze DL-alfa-tokoferol.

30 kapsułek / 23,7 g 500102 � 62,64�zł

TRIMEGAVITALS.� 
ALL-NATURAL�BETA-CAROTENE�
IN�SEA�BUCKTHORN�OIL
SUPLEMENT DIETY Z OLEJEM 
ROKITNIKOWYM, Z BETA-KAROTENEM I 
WITAMINĄ E
Produkt zawiera bogaty naturalny olejek 
z rokitnika, witaminę E i naturalny beta-
karoten (nazywany także prowitaminą 
A, ponieważ w organizmie przetwarzany 
jest on w witaminę A). Witamina A sprzyja 
utrzymaniu prawidłowego widzenia 
oraz pracy systemu odpornościowego, a 
witamina E wpływa na ochronę komórek 
przed stresem oksydacyjnym. 

Skład: olej rokitnika, żelatyna, mieszanka tokoferoli, 
olej słonecznikowy, beta-karoten.

30 kapsułek / 23,1 g 500060 � 51,84�zł
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ESSENTIAL  
VITAMINS

WITAMINY I WAŻNE SKŁADNIKI ODŻYWCZE, 
KTÓRE REGULUJĄ ZŁOŻONE PROCESY 
BIOCHEMICZNE W CIELE

ESSENTIAL�VITAMINS.�VITAMIN�D3��
SUPLEMENT DIETY
SŁONECZNA WITAMINA – DLA DOROSŁYCH I DZIECI!
Witamina D3 jest bardzo ważna dla organizmu 
człowieka – utrzymuje zdrowe kości i zęby, ponieważ 
wspomaga wchłanianie i wykorzystanie wapnia, a 
także przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania 
mięśni i układu odpornościowego. To jedyna witamina, 
którą nasz organizm może syntetyzować samodzielnie. 
Jednakże niezbędne jest do tego światło słoneczne, a 
podczas chłodnych pór roku w naszych rejonach jest go 
zdecydowanie za mało.

Skład: trójglicerydy kaprynowe, cholekalcyferol.

30 ml  500820 � 43,20�zł

3+
Wiek, w którym można 
rozpocząć przyjmowanie 
produktu.

3+

D3

0%

Niezawodne ekologiczne 
opakowanie
Wszystkie produkty pakowane 
są w apteczne szkło firmy Stölzle, 
które chroni przed światłem. 
Szkło w 100% nadaje się do 
recyklingu. 

Tylko dwa składniki – 
nic więcej
Produkt nie zawiera 
alkoholu.

400 IU witaminy D3 – 
w dwóch kroplach
Dzięki pipecie witamina 
jest wygodna w 
dozowaniu.

Witamina D3 – 
cholekalcyferol
Witamina rozpuszczalna 
w tłuszczach, dobrze 
wchłaniana wraz z lipidami.

400  
IE

Dla całej rodziny
Duże opakowanie starczy 
dla dorosłych i dzieci.
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BETAINE�&�B-VITAMINS�
SUPLEMENT DIETY Z BETAINĄ, WITAMINĄ B6, KWASEM FOLIOWYM 
I WITAMINĄ B12 
Odżywcze połączenie betainy, kwasu foliowego, witaminy B6 i 
witaminy B12. W celu wsparcia układu sercowo-naczyniowego. 
Homocysteina jest produktem wymiany (metabolizmu) 
aminokwasów (lub syntezy metioniny i cysteiny). Brak witamin 
B6, B12 i kwasu foliowego może prowadzić do zwiększonego 
poziomu homocysteiny w osoczu krwi. Kwas foliowy, witaminy 
B6 i B12 przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu 
homocysteiny.
Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do prawidłowego 
tworzenia czerwonych krwinek. Kwas foliowy przyczynia się 
do prawidłowego tworzenia krwi i syntezy aminokwasów. 
Witamina B6 przyczynia się do prawidłowej syntezy cysteiny. 

Skład: betaina, żelatyna, witamina B12, witamina B6, kwas foliowy.

30 kapsułek / 18,3 g 500625� 65,88�zł

DIOSMINE�&�RUTIN�
SUPLEMENT DIETY Z DIOSMINĄ I RUTYNĄ
Diosmina:
 • przyczynia się do prawidłowego 

funkcjonowania układu naczyniowego 
kończyn dolnych;

 • utrzymuje prawidłową cyrkulację 
krwi i wpływa na zdrowie naczyń 
krwionośnych;

 • pomaga zwalczyć uczucie ciężkości nóg.
Rutyna pomaga zmniejszyć kruchość 
naczyń włosowatych i zwiększyć 
elastyczność naczyń krwionośnych. 

Składniki: diosmina, rutyna, pędy pomocnika 
baldaszkowego, celuloza mikrokrystaliczna (E 460) – 
wypełniacz, sterynian wapnia (E470a) – substancja 
przeciwzbrylająca, powłoka tabletek Nutraficient.  

60 tabletek / 33,6 g    
500626 � 86,40�zł

VITAMINS�WITH�CALCIUM
WITAMINY Z WAPNIEM
Kompleks witaminowo-mineralny dla 
utrzymania ogólnej energii i sprawności, 
utrzymania prawidłowego stanu układu 
kostnego, paznokci i zębów. Kompleks 
wspiera wydajność i dobre samopoczucie 
nawet przy zwiększonym stresie 
psychicznym i fizycznym. Polecany 
jako suplement diety do powtarzalnych 
kuracji, jak również na bieżąco dla osób 
prowadzących aktywny tryb życia.
Wapń pomaga utrzymać prawidłowy 
stan kości, zębów i włosów. Witamina 
A pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
widzenia i dobrej pracy układu 
odpornościowego.

Skład: węglan wapnia: wapń; premiks witaminowy 
H33802/1: witamina A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12, 
nikotynamid, kwas foliowy, kwas pantotenowy, biotyna; 
kapsułka żelatynowa, octan witaminy E; witamina C; 
witamina D3; octan witaminy A; chlorowodorek 
pirydoksyny; witamina B12; kwas foliowy.

60 kapsułek  500676 � 31,32�zł

GLUCOSAMINE�&�CHONDROITIN�
SUPLEMENT DIETY Z GLUKOZAMINĄ I CHONDROITYNĄ
Każda kapsułka zawiera 398,5 mg glukozaminy i 108 mg 
chondroityny. Glukozamina jest głównym składnikiem chrząstki 
stawowej i mazi stawowej. Chondroityna – to jeszcze jeden 
element budulcowy. Nasz układ mięśniowo-szkieletowy, z jego 
stawami, chrząstkami, ścięgnami i więzadłami, jest codziennie 
narażony na wyzwania. Zdrowy układ mięśniowo-szkieletowy 
jest niezbędny do poprawy jakości życia w każdym wieku. 
Pomocne mogą być również lekkie ćwiczenia i zdrowa dieta.
Bez dodatków.  Nasze kapsułki z glukozaminą nie zawierają 
emulgatorów i konserwantów. Nie zawierają także laktozy, 
glutenu i GMO. Nie jest odpowiedni dla osób przyjmujących 
przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny ani też dla dzieci, 
młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących. 

Skład: chlorowodorek glukozaminy (skorupiaki), siarczan chondroityny, żelatyna.

60 kapsułek / 42 g 500651� 42,12�zł

LADY'S�FORMULA�
SUPLEMENT DIETY Z TAURYNĄ, KOENZYMEM Q10 I WITAMINAMI
Zawiera koenzym Q10, biotynę, kwas foliowy, witaminę C, E, 
D i inne. Witamina C przyczynia się do tworzenia kolagenu dla 
prawidłowego funkcjonowania skóry. Biotyna pomaga utrzymać 
prawidłowy stan skóry i włosów. Witamina E pomaga chronić 
komórki przed stresem oksydacyjnym. Witamina D pomaga w 
utrzymaniu prawidłowego stanu kości i zębów.

Skład: tauryna, witamina C, żelatyna, koenzym Q10, niacyna, witamina E, kwas 
pantotenowy, witamina D3, witamina B6, ryboflawina, tiamina, witamina A, kwas 
foliowy, biotyna, witamina K1, witamina B12.

30 kapsułek / 19,5 g  500652� 54,00�zł
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ESSENTIAL  
PROBIOTICS
MAKSYMALNIE PEŁNY KOMPLEKS  
LAKTO-I BIFIDOBAKTERII

SUPLEMENT�DIETY�ELBIFID
Maksymalnie bogaty kompleks z lakto- 
i bifidobakteriami zbliżony do naturalnej flory. 
Żywotność korzystnych bakterii zapewnia 
wyjątkowa technologia mikrokapsułkowania 
CellBiotech. Celulozowe kapsułki DRcaps idealnie 
chronią bakterie przed agresywnym wpływem 
kwasu żołądkowego.

Skład: pektyna jabłkowa, koncentrat laktobakterii, koncentrat 
bifidobakterii.

15 kapsułek 500663 � 44,28�zł
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ESSENTIAL  
BOTANICS
FORMUŁY NA BAZIE 
ROŚLIN SYBERYJSKICH

Ekstrakty ziół syberyjskich, 
korzeni i owoców roślin 
delikatnie i skutecznie 
wspierają organizm, dodając 
wigoru i doskonałego zdrowia! 

CO WEWNĄTRZ?
SIŁA SYBERYJSKIEJ 
PRZYRODY!
 • Surowiec najwyższej jakości.
 • Standaryzowane ekstrakty 

roślin, korzeni i owoców.

WALERIANA & MELISA  
ZIOŁOWY KOMPLEKS ANTYSTRESOWY NA BAZIE 
EKSTRAKTÓW Z KOZŁKA LEKARSKIEGO, MELISY 
I LEBIODKI POSPOLITEJ
Ekstrakt z kozłka lekarskiego wspomaga układ 
sercowo-naczyniowy, pomaga obniżyć ciśnienie 
krwi i ułatwia zasypianie.
Ziele melisy to naturalny antyoksydant 
dostarczający organizmowi dużą ilość 
bioflawonoidów. Ma łagodne działanie 
uspokajające, pomaga w normalizacji procesów 
metabolicznych, trawienia, układu oddechowego 
i układu krążenia.
Ziele oregano wpływa korzystnie na układ 
nerwowy, pomaga w normalizacji snu. Wspomaga 
normalizację równowagi psychicznej i pracę 
układu sercowo-naczyniowego, górnych 
dróg oddechowych, wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie wątroby i woreczka żółciowego. 
Naturalny przeciwutleniacz, pomaga wzmocnić 
układ odpornościowy.

Skład: ekstrakt z kozłka lekarskiego: kwasy seskwiterpenowe 
w przeliczeniu na kwas walerianowy; kapsułka żelatynowa; ziele 
lebiodki; ziele melisy.

30 kapsułek / 15 g 500657 � 18,36�zł

BEARBERRY�&�LINGONBERRY�
SUPLEMENT DIETY Z EKSTRAKTEM Z LIŚCI MĄCZNICY 
LEKARSKIEJ, SPROSZKOWANYMI LIŚĆMI BORÓWKI 
BRUSZNICY, SPROSZKOWANYMI OWOCAMI 
ŻURAWINY I EKSTRAKTEM KORZENIA CHRZANU
Produkt zawiera sproszkowane liście borówki 
brusznicy i ekstrakt liści mącznicy lekarskiej, 
a także owoce żurawiny i ekstrakt chrzanu.  
Borówka brusznica zawiera wiele wtórnych 
składników roślinnych, w tym proantocyjanidyny 
i substancję bioaktywną arbutynę. 
Pozytywne właściwości mącznicy lekarskiej 
znane są ludzkości od dawna.
Produkt polecany do stosowania szczególnie 
podczas chłodnych pór roku. 

Skład: ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej, arbutyna, proszek 
z liści borówki brusznicy, kapsułka żelatynowa, proszek z 
owoców żurawiny, ekstrakt z korzenia chrzanu.

30 kapsułek / 15 g 500656� 31,32�zł

ARONIA�&�LUTEIN��
SUPLEMENT DIETY ZWIERAJĄCY 
PROSZEK Z ARONII, EKSTRAKT Z JAGÓD 
BORÓWKI, LUTEINĘ I ZEAKSANTYNĘ
Oczy są jednym z najbardziej 
niesamowitych organów ludzkiego 
ciała, które każdego dnia poddawane 
są stresowi i obciążeniom. Praca 
przed komputerem, częste oglądanie 
telewizji i prowadzenie samochodu 
w nocy są szczególnie męczące dla 
oczu. Kapsułki zawierają ekstrakt 
z aronii i jagód borówki. Poza tym, 
w kapsułkach zawarta jest luteina.

Skład: proszek z aronii, żelatyna, ekstrakt z jagód 
borówki, ekstrakt z aksamitki wzniesionej 
(Tagetes erecta) zawierający luteinę i 
zeaksantynę.

30 kapsułek / 13,5 g   
500653� 33,48�zł

 • Zapewnia działanie uspokajające.
 • Zmniejsza drażliwość, poprawia 

jakość snu, normalizuje tło 
emocjonalne.

 • Pomaga w normalizacji ciśnienia 
krwi.

 • Wspiera funkcje umysłowe.
 • Wspomaga prawidłowe 

funkcjonowanie układu 
pokarmowego.
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HERBAL�TEA�№�2
KOBIECA HARMONIA
Aby przywrócić wewnętrzną harmonię, 
kobieta potrzebuje odrobiny spokoju 
i filiżanki specjalnej herbaty ziołowej. 
Pachnący napar na bazie szałwii, melisy 
i mięty wypełni Cię spokojem i pomoże w 
pełni się zrelaksować. Ciesz się łagodnym 
smakiem i aromatem letnich ziół!

Skład: trawa lucerny, trawa serdecznika, trawa 
oregano, liście mięty pieprzowej, ziele melisy, liście 
szałwii.  

30 torebek po 1,5 g 
500582   � 25,92�zł

HERBAL�TEA�№�3
NATURALNY SPOKÓJ
Filiżanka aromatycznej herbaty o 
łagodnym ziołowym smaku pomoże Ci 
się zrelaksować i znaleźć harmonię po 
męczącym dniu. Tarczyca bajkalska, 
mięta, melisa i oregano zapewnią kojący 
aromat letniej łąki, pomogą dostroić się 
do pozytywnych myśli i emocji.  

Skład: korzeń tarczycy bajkalskiej (30%), trawa melisy, 
oregano, kwiaty rumianku, liście mięty pieprzowej.  

30 torebek po 1,5 g  
500583� 25,92�zł

HERBAL�TEA�№�4
ODDECH   LASU 
Aromatyczne połączenie oregano, 
lipy i rumianku doda siły i ułatwi 
funkcjonowanie podczas zimnych pór 
roku. Plasterki jabłka dodadzą smakowi 
owocowych nut. 

Skład: kwiaty lipy (23%), plasterki jabłka (22%), 
oregano (20%), mięta (20%), kwiaty rumianku (15%). 

30 torebek po 1,5 g  
500584� 25,92�zł

BAIKAL TEA 
COLLECTION TO:
 • Starannie dobrane 

fito-mieszanki dla 
maksymalnych korzyści, 
aromatu i smaku.

 • Trawy z regionów 
przyjaznych dla 
środowiska.

 • Profesjonalne i delikatne 
połączenie owoców i ziół.

 • 100% naturalny skład 
produktu - od surowców 
roślinnych po detale 
opakowań.

 • Długoletnia miłość 
i uznanie kolekcji w 
ponad 60 krajach, udana 
sprzedaż od 12 lat.  

CIESZ SIĘ AROMATAMI 
TRADYCYJNYCH ZIÓŁ. 
BAIKAL TEA COLLECTION 
TO SIŁA I CZYSTOŚĆ 
SYBERYJSKIEJ NATURY W 
KAŻDYM ŁYKU! 
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ZE SPIŻARNI 
NATURY    
DZIKIE ZIOŁA 
Z EKOLOGICZNIE 
CZYSTYCH REGIONÓW 
AŁTAJU, SYBERII I 
DALEKIEGO WSCHODU 

ZESTAW� 
BAIKAL�TEA�COLLECTION
Odkryj cenny dar natury – 
niesamowity aromat i smak 
tradycyjnej syberyjskiej herbaty 
ziołowej. Zbierana ręcznie przez 
mistrzów zielarzy, napełni Twój 
dzień energią i pomoże Ci uciec od 
zgiełku miejskiego życia. Cztery 
smaki – dla dobrego zdrowia i 
dobrego samopoczucia!   
Nr 2 KOBIECA HARMONIA  
10 torebek  

Nr 3 NATURALNY SPOKÓJ  
10 torebek  

Nr 4 ODDECH LASU  
10 torebek  

Nr 6 NATURALNE WSPARCIE 
10 torebek

40 torebek po 1,5 g 
500856� 37,80�zł

HERBAL�TEA�№�7
AKTYWNY RYTM
Naturalna mieszanka oparta na trawie 
skrzypu polnego i korzeniach mniszka 
lekarskiego, uzupełnione liśćmi borówki 
i porzeczki, stanie się naturalnym 
wsparciem dla aktywnego rytmu życia!  

Skład: wiązówka błotna (51%), liście czarnej porzeczki, 
owoce róży, korzenie mniszka lekarskiego, trawa 
skrzypu polnego, korzeń lukrecji, liście borówki 
brusznicy.

30 torebek po 1,5 g 500587� 25,92�zł

HERBAL�TEA�№�6
NATURALNE WSPARCIE
Wypróbuj mieszankę z nutami 
odświeżającymi na bazie mięty 
pieprzowej, rumianku, znamion 
kukurydzy i zioła rdestu ptasiego.

Skład: znamiona kukurydzy, liście mięty pieprzowej, 
kwiaty rumianku, róży, rdest ptasi. 

30 torebek po 1,5 g 500586� 25,92�zł
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LEBIODKA�POSPOLITA
Origanum vulgare
Lebiodka lub oregano – to bardzo popularne zioło wśród 
mieszkańców Europy i USA, którzy, w odróżnieniu 
od mieszkańców Syberii, często wykorzystują ją w 
charakterze przyprawy. Także z oregano i tymianku 
przygotowują nadzwyczaj aromatyczny napar, który 
można z powodzeniem pić zamiast zwykłej herbaty. 
Główną zaletą lebiodki syberyjskiej jest wysoki poziom 
aktywności antyoksydacyjnej – w tej dziedzinie jest ona 
rekordzistką wśród wszystkich istniejących odmian tej 
leczniczej rośliny.

TARCZYCA�BAJKALSKA
Scutellaria baicalensis
Tarczyca bajkalska – jeden z niewielu przykładów 
rośliny, która zdobyła popularność na całym świecie, 
choć porasta jedynie tereny Bajkału. Roślina ta od 
dawien dawna stosowana jest w medycynie chińskiej, 
a dzięki jej zadziwiająco różnorodnym właściwościom, 
została doceniona także przez zachodnich lekarzy.

SIEKIERNICA�SYBERYJSKA
Hedysarum sibiricum
Siekiernica – roślina górska, tradycyjnie porastająca 
Południową Syberię. Myśliwi z Syberii stosowali ją 
w celu podtrzymania wydajności fizycznej podczas 
dłużących się i wyczerpujących wypraw. 

WROTYCZ
Tanacetum vulgare
Wyobraź sobie piękną i modną biżuterię – pęk 
artystycznie wygrawerowanych złotych półkul, 
zdobionych jasnymi szmaragdami. To właśnie złota 
wrotycz – jedna z piękniejszych leczniczych roślin na 
świecie! Na Syberii wrotycz od dawna jest znana dzięki 
swojej zdolności do ochrony wątroby przed stresem.

RÓŻA�SYBERYJSKA� 
(SYBERYJSKA�DZIKA�RÓŻA)
Rosa davurica
Syberyjska dzika róża jest znana na całym świecie, 
jednak nie wszyscy wiedzą, że istnieje wiele odmian tej 
rośliny. Syberyjską dziką różę, czy też syberyjską różę 
można rozpoznać po niewiarygodnie ciemnych, prawie 
czarnych gałązkach i ciemno-czerwonych owocach, co 
daje efekt pięknego kontrastu.

MACIERZANKA
Thymus serpyllum
W odróżnieniu od macierzanki pospolitej, która 
rośnie bardzo gęsto i osiąga wysokość prawie 2 stóp, 
syberyjska macierzanka ma tendencję do przylegania 
do skał i dlatego nie osiąga dużej wysokości, rodzi 
mniej liści, lecz zdecydowanie więcej kwiatów, które 
wabią owady, tak rzadkie w chłodnym klimacie 
syberyjskich gór.

HERBATA�KURYLSKA�
Pentaphylloides fruticosa
Ta słynna roślina została odkryta przez żeglarzy na 
Wyspach Kurylskich – była przez nich parzona zamiast 
zwykłej herbaty. Jednakże nad Bajkałem to zioło od 
dawna było wykorzystywane, jako środek oczyszczający. 
Według legendy, o jej dobroczynnych właściwościach 
ludzie dowiedzieli się dzięki psom: chore zwierzęta 
szukały dokładnie tej rośliny, dlatego, że przynosiła im 
ona ulgę. Do dziś miejscowi mieszkańcy stosują herbatę 
kurylską w przypadku problemów z trawieniem.

SYBERYJSKI�PRZEWIERCIEŃ
Bupleurum sibiricum
Buriaci nazywają tę roślinę zajęczym uchem, ponieważ 
liście przypominają uszy zająca. Przewiercień jest 
jednym z najbardziej szanowanych ziół zarówno 
w medycynie chińskiej, jak i buriacko-tybetańskiej. 
Jednak tylko korzenie tej rośliny są popularne 
w Chinach, podczas gdy Buriaci używają głównie 
części nadziemnych zawierających wiele aktywnych 
składników, szczególnie przydatnych w problemach 
trawiennych.

BORÓWKA�BRUSZNICA
Vaccinium vitisidaea
Ten niewielki krzak z jagodami w kolorze od różowego 
po fioletowy, zachowuje swoje twarde lakierowane 
liście żywymi przez całą syberyjską zimę. Przykryty 
kilkucentymetrową pokrywą śnieżną może wytrzymać 
w temperaturze do -50 °C (-58 °F), a nawet i niższej.

SIEDMIOPALECZNIK�BŁOTNY
Comarum palustre
Każdej jesieni po pierwszych przymrozkach kobiety z 
Syberii chodziły na podmokłe tereny zbierać żurawinę, 
aby zapewnić swojej rodzinie witaminy na zimę. Stojąc 
w lodowatej wodzie, nierzadko zapadały na poważne 
choroby stawów. Starożytnym środkiem na tę chorobę, 
który wciąż ma swoje zastosowanie, jest skromna 
bagienna roślina, znana jako siedmiopalecznik błotny.

SKRZYP
Equisetum arvense
Zawiera do 10% naturalnego krzemu, który bierze 
udział w procesie kształtowania wewnętrznego 
szkieletu rośliny. To właśnie szkielet i pęd stanowią 
skrzyp jedną z najbardziej wytrzymałych roślin.

KRWIŚCIĄG�LEKARSKI
Sanguisorba officinalis
Ta wysoka roślina z czerwonymi kwiatami jest 
postrzegana wśród zielonych syberyjskich łąk, jak 
egzotyczna ozdoba. Ze względu na nadzwyczaj 
wyraźny kolor miejscowi mieszkańcy nazwali tą roślinę 
”pijącą krew”. 

NATURALNE SYBERYJSKIE ZIOŁA, GRZYBY, 
PRZYPRAWY I OWOCE, KTÓRE STOSUJEMY 
W NASZYCH PRODUKTACH

ŚWIAT SYBERYJSKICH ROŚLIN
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CHRONOLONG
SUPLEMENT DIETY Z GLUKOZAMINĄ, 
IZOFLAWONAMI I WITAMINAMI.
Kompleks zawiera 100%-owy 
fitoestrogen genisteinę – jedno z 
najważniejszych źródeł młodości 
kobiecego organizmu. Skład produktu 
jest wzbogacony o kiełki sojowe, 
zawierające dziesiątki naturalnych 
fitoestrogenów, wzmacniających efekt 
genisteiny. Witamina C w postaci kwasu 
askorbinowego sprzyja produkcji 
kolagenu, niezbędnego dla prawidłowego 
funkcjonowania naczyń krwionośnych 
skóry. Folacyna przyczynia się do 
prawidłowej przemiany homocysteiny w 
okresie menopauzy.  

Skład: siarczan glukozaminy, ekstrakt sojowy, 
kwas L-askorbinowy, genisteina, kwas foliowy, 
cholekalcyferol, żelatyna.

30 kapsułek / 21,6 g  500449 � 125,28�zł

HEALTHY�RHYTHMS
SUPLEMENT DIETY ZAWIERAJĄCY WITAMINY, 
MINERAŁY, EKSTRAKTY ROŚLINNE, PROSZEK 
Z POROŻA JELENIA, LIKOPEN I KWAS PARA-
AMINOBENZOESOWY
Kompozycja witamin i minerałów „Healthy 
Rhythms“ składa się z dwóch wzajemnie 
uzupełniających się kapsułek – porannej i 
wieczornej, co pozwala nie tylko zapewnić 
dobową normę witamin, mikroelementów 
i innych niezbędnych substancji czynnych 
biologicznie, ale również uwzględnić 
zmiany faz aktywności i odpoczynku. 

Skład�(Kompleks�na�dzień): Premiks witaminowy (kwas 
L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan 
d-alfa tokoferylu, kwas pantotenowy, chlorowodorek 
pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, octan 
retinolu, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, 
filochinon, cholekalcyferol, cyjanokobalamina); żelatyna; 
wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus 
senticosus); wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia 
sinensis); octan D-alfa tokoferylu; żelatyna; kwas 
p-aminobenzoesowy (PABA); koenzym Q10; wyciąg z 
kory sosny nadmorskiej (Pinus pinaster); betakaroten; 
likopen, kwas pteroilomonoglutaminowy.

Skład�(Kompleks�na�wieczór): Premiks (siarczan 
żelaza, cytrynian cynku, siarczan miedzi, siarczan 
manganu, jodek potasu, L-selenometionina); wyciąg 
z korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis); 
żelatyna; «Pantomar-С» (sproszkowane poroże jelenia); 
wyciąg z ziela skrzypu (Equisetum arvense); wyciąg z 
korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis); 
inaktywowane drożdże Saccharomyces cerevisiae 
zawierające selen w postaci L-selenometioniny; cytrynian 
cynku; molibdenian sodu; pikolinian chromu.

60 kapsułek / 31,5 g 500048� 75,60�zł

ADAPTOVIT
SUPLEMENT DIETY ZE SZCZODRAKIEM 
KROKOSZOWATYM, RÓŻEŃCEM GÓRSKIM, 
ELEUTROKOKIEM I ŻEŃ-SZENIEM
Suplement diety Adaptovit – kompleks, 
wpływający na mechanizmy adaptacyjne 
w organizmie człowieka. Wyciąg z leuzei 
krokoszowatej, żeń-szenia koreańskiego 
i syberyjskiego sprzyjają pozbyciu 
się uczucia zmęczenia i wspomagają 
regenerację organizmu po dużym stresie. 

Skład: wyciąg z nasion cytryńca chińskiego, wyciąg z 
korzenia żeń-szenia koreańskiego, wyciąg z korzenia 
żeń-szenia syberyjskiego, wyciąg z korzenia i kłącza 
różeńca górskiego, wyciąg z korzenia szczodraka 
krokoszowatego , woda destylowana, benzoesan sodu 
(E211), alkohol etylowy.

10 ml 500094� 46,44�zł

NEW�FORMULA
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SERIA PRODUKTÓW 
SYNCHROVITALS — 
W HARMONII 
Z TWOIM 
ORGANIZMEM!
GŁÓWNĄ CECHĄ SERII 
SYNCHROVITALS SĄ 
ZRÓWNOWAŻONE DWUFAZOWE 
KOMPOZYCJE, DOBRANE Z 
UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI 
PRACY ORGANIZMU W CIĄGU DNIA. 

 • Substancje działają tylko w swojej fazie – 
tak wydajnie, jak to tylko możliwe.

 • Wsparcie i normalizacja różnych układów 
ciała o różnych porach dnia.

 • Przyspiesza procesy regeneracyjne.

SYNCHROVITALS�II
SUPLEMENT DIETY Z WITAMINĄ C I 
WYCIĄGAMI ROŚLINNYMI
Cenne ekstrakty roślinne podtrzymują 
naturalną aktywność organizmu w ciągu 
dnia i zapewniają spokój wieczorem. 
Produkt zawiera ważną dla organizmu 
witaminę C, wspierającą prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego. 

Skład�(Kompleks�nr�1): fosfatydyloseryna (soja), 
palmitynian askorbylu, hydroksypropylometyloceluloza, 
ekstrakt z miłorzębu japońskiego, ekstrakt z gotu coli, 
ekstrakt z żeń-szenia, D-glukoza.

Skład�(Kompleks�nr�2): ekstrakt z szałwii, 
ekstrakt z ziela dziurawca zwyczajnego, 
hydroksypropylometyloceluloza, palmitynian askorbylu, 
laktoza, ekstrakt z tarczycy bajkalskiej.

60 kapsułek / 33 g 500071 � 133,92�zł

SYNCHROVITALS�III
SUPLEMENT DIETY ZAWIERAJĄCY SELEN, 
LIKOPEN, KWAS ALFA-LIPONOWY I 
EKSTRAKTY ZIOŁOWE
Synchrovitals III składa się z dwóch 
rodzajów kapsułek: do porannego 
i wieczornego stosowania. Selen 
sprzyja prawidłowej pracy układu 
odpornościowego i pomaga chronić 
komórki przed stresem oksydacyjnym. 
Produkt wzbogacony o otręby 
owsiane, bogate w beta-glukan i kwas 
alfa-linolenowy.

Skład�(Formuła�na�dzień): otręby owsiane w beta-
glukany, hydroksypropylometyloceluloza, kwas 
alfa-liponowy.

Skład�(Formuła�na�wieczór): otręby owsiane, bogate 
w beta-glukany, hydroksypropylometyloceluloza, 
drożdże (Saccharomyces cervisiae), Likopen, wyciąg 
z owoców głogu, skrobia modyfikowana, skrobia 
kukurydziana, glukoza, przeciwutleniacze askorbinian 
sodu, DL-a-tokoferol.

150 kapsułek / 72 g 500072 � 87,48�zł
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SYNCHROVITALS�IV
SUPLEMENT DIETY Z TAURYNĄ I 
EKSTRAKTAMI ZIOŁOWYMI
Kompleks Nr 1 zawiera ostropest, 
który jest źródłem sylimaryny i 
pomaga w wyprowadzaniu substancji 
toksycznych z organizmu. W Kompleksie 
Nr 2 połączono ekstrakty syberyjskich 
ziół i roślin, w tym również ekstrakt 
syberyjskiego adaptogenu – dziurawca, 
które normalizują procesy wymiany w 
organizmie.

Skład�(Kompleks�№1): tauryna, wyciąg z owoców 
ostropestu plamistego, celuloza, wyciąg z kłącza 
pięciornika kurze ziele. 
Skład�(Kompleks�№2): tauryna, celuloza, wyciąg z 
dziurawca, wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej, 
barwniki: dwutlenek tytanu (E171), kompleksy 
miedziowe chlorofili i chlorofilin (E141).  

60 kapsułek / 37,5 g 500130 � 35,64�zł

SYNCHROVITALS�V
SUPLEMENT DIETY Z ARABINOGALAKTANEM 
I EKSTRAKTAMI ZIOŁOWYMI
Produkt zawiera kompleks ResistAidTM, który jest kombinacją 
arabinogalaktanu i polifenoli pozyskiwanych z modrzewia. 
Arabinogalaktan jest źródłem rozpuszczalnego błonnika 
pokarmowego, który pomaga utrzymać prawidłowe 
funkcjonowanie przewodu pokarmowego, co z kolei korzystnie 
wpływa na odporność organizmu. 

Skład�(Formuła�na�dzień): arabinogalaktan pozyskiwany z modrzewia, wyciąg z 
korzenia żeń-szenia, wyciąg z babki lancetowatej.

Skład�(Formuła�na�wieczór): arabinogalaktan pozyskiwany z modrzewia, wyciąg z liści 
szałwii, wyciąg z kwiatów rumianku, wyciąg z macierzanki, laktoza, barwniki: dwutlenek 
tytanu (E171), kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin (E141).  

60 kapsułek / 27 g 500073 � 79,92�zł

SYNCHROVITALS�VI
SUPLEMENT DIETY Z CHLOROWODORKIEM GLUKOZAMINY, 
SIARCZANEM CHONDROITYNY I EKSTRAKTAMI ROŚLINNYMI
Produkt zawiera powszechnie znane połączenie dwóch 
składników: chlorowodorek glukozaminy i siarczan chondroityny. 
Ich właściwości są wzmacniane przez popularne na całym świecie 
ekstrakty roślinne kory białej wierzby, wiązówki błotnej i dzikiej 
róży. Witamina C w składzie produktu sprzyja produkcji kolagenu, 
niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania chrząstek. 

Skład�(Formuła�na�dzień): chlorowodorek glukozaminy (pozyskany ze skorupiaków), 
ekstrakt kory wierzby (Salix alba), siarczan chondroityny..

Skład�(Formuła�na�wieczór): chlorowodorek glukozaminy (przygotowany z 
skorupiaków), ekstrakt z wiązówki, siarczan chondroityny, wyciąg z owoców róży 
girlandowej, barwniki: dwutlenek tytanu (E171), kompleksy miedziowe chlorofili i 
chlorofilin (E141). 

60 kapsułek / 41,4 g 500065 � 58,32�zł

SYNCHROVITALS�VII
SUPLEMENT DIETY ZAWIERAJĄCY ANTOCYJANY, LUTEINĘ, 
ZEAKSANTYNĘ, BETA-KAROTEN I EKSTRAKTY ZIOŁOWE
Produkt przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wiele czasu 
spędzają przed monitorami komputerów lub pracują z innymi 
elektronicznymi urządzeniami. Zawiera on szeroką gamę 
roślinnych barwników korzystnych dla oczu: luteinę, zeaksantynę 
i beta-karoten. Dodatkowo produkt zawiera naturalne antocyjany 
i witaminę A, które sprzyjają utrzymaniu prawidłowego widzenia. 

Skład�(Kompleks�№1): bogaty w antocyjany suchy wyciąg z kwiatów Hibiskusa, bogaty 
w antocyjany wyciąg z owoców borówki czarnej, bogaty w antocyjany wyciąg z 
owoców aronii.

Skład�(Kompleks�№2): suchy wyciąg z owoców aceroli, suchy wyciąg z owoców 
dzikiej róży, bogaty w luteinę wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej, beta-
karoten,witamina C, zeaksantyna. 

60 kapsułek / 30,9 g  500050� 102,60�zł
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HUBA�BRZOZOWA
Inonotus obliquus
Białoporek brzozowy, czy hubę brzozową można spotkać 
na pniach starych brzóz, gdzie może rosnąć latami, 
osiągając nawet 3 stopy średnicy. Szamani syberysjcy 
uważali, że ten grzyb kumuluje w sobie świętą energię 
Ziemi, dlatego stosowano go w celu wzmocnienia ciała 
i umysłu. Podczas zbierania huby, jak mawiali szamani, 
należało zachować nadzwyczajną ostrożność: istniała 
bowiem możliwość porażenia niewiarygodnie silną 
energią, którą uwalniał zrywany grzyb.  

DZIĘGIEL�SYBERYJSKI
Angelica archangelica
Zmarszczone łodygi tej rośliny mogą osiągnąć 
nawet 6 stóp wysokości, a jej pachnące kwiaty 
tworzą ogromne parasole o średnicy 4-5 cm. Takie 
imponujące rozmiary sprawiają, że dzięgiel jest jedną 
z największych roślin porastających Syberię. A słodki 
i aromatyczny sok, gromadzący się w jego pustym 
pniu, jest pity z przyjemnością przez okolicznych 
mieszkańców.

ROKITNIK�SYBERYJSKI
Hippophae rhamnoides
Chyba, nie tylko na Syberii, ale i na całej planecie 
nie znajdziecie drugiego tak bogatego źródła 
biodostępnego beta-karotenu, jakie zawierają te małe 
pomarańczowe jagody. W odróżnieniu od innych roślin, 
owoce rokitnika zawierają olej, który rozpuszcza beta-
karoten, dzięki czemu jest on lepiej przyswajalny przez 
organizm.  

BERGENIA
Bergenia crassifolia
To roślina, znana jest także jako herbata syberyjska, ma 
bardzo grube i twarde liście, co pozwala jej przetrwać 
w warunkach nawet bardzo surowych mrozów. Wiosną 
i latem liście bergenii podlegają procesowi naturalnej 
fermentacji, w wyniku czego stają się ciemne i suche. 
Właśnie te liście zbierają okoliczni mieszkańcy, aby 
wytworzyć z nich aromatyczny orzeźwiający napój.

CEDR�SYBERYJSKI
Pinus sibirica
Cedr – jedno z najwyższych drzew wśród syberyjskich 
lasów. Może on osiągać 150 stóp wysokości, a pień 
mierzyć nawet 7 stóp średnicy. Syberyjski cedr 
jest także symbolem długowieczności: dożywa on 
nawet 500–700 lat. A orzeszki cedrowe są ważnym 
elementem diety okolicznych mieszkańców.

ZIZIPHORA
Ziziphora bungeana
Stara tradycja ałtajskich koczowników głosiła, że po 
powrocie z wyczerpującego polowania, w pierwszej 
kolejności należało napić się gorącej herbaty z 
ziziphorą i tłuszczem z jaka. Ziziphora, jak uważano, 
wzmacnia serce i odżywia krew.

SYBERYJSKI�RÓŻENIEC�GÓRSKI
Rhodiola rosea
Różeniec górski, nazywany syberyjskim złotym 
korzeniem jest jedną z najbardziej charakterystycznych 
roślin-adaptogenów porastających Syberię. W 
odróżnieniu od szczodraka krokoszowatego i żeń-
szenia syberyjskiego rośnie w górach na samej północy 
Syberii na wysokości nie mniejszej, niż 3000 – 5000 
stóp. Ze względu na szczególne warunki, w których 
rośnie, różeniec jest bardzo odporny na mróz i znosi on 
temperaturę nawet do -60°C!

ŻEŃ-SZEŃ�SYBERYJSKI
Eleutherococcus senticosus
Znany syberyjski naukowiec I. Brechman przez długie 
lata starał się odnaleźć roślinę-stymulator, będącą w 
stanie zastąpić czerwony żeń-szeń, czyli zwiększającą 
odporność na stres bez efektów ubocznych. Długie 
lata badań przyniosły oczekiwane rezultaty: właśnie 
takie działanie przyniósł korzeń żeń-szenia, niedługo 
po tym nazwany syberyjskim.

ARALIA�SYBERYJSKA
Aralia mandshurica
Herbata lub nalewki alkoholowe z korą, korzeniem lub 
kwiatami tej cierniowej rośliny od dawna stosowane 
były na Syberii w walce z bólem głowy, zmęczeniem, 
obniżeniem sprawności seksualnej i wydajności 
fizycznej. Syberyjski żeń-szeń i złoty korzeń Aralii są 
jednymi z najbardziej znanych roślin syberyjskich z 
typu adaptogenów.

SZCZODRAK�KROKOSZOWATY
Leuzea carthamoides
Leuzea krokoszowata, czy też szczodrak krokoszowaty 
– to jedna z ulubionych roślin syberyjskich jeleni, 
zamieszkujących góry Ałtaju. Miejscowi zauważyli, że 
jelenie zjadają korzeń leuzei w dużych ilościach. Jest 
to silny adaptogen i znany jest z wysokiej zawartości 
ekdysteronu – naturalnego składnika anabolicznego..

MODRZEW�SYBERYJSKI
Larix sibirica
Młode gałęzi drzewa zawierają unikalny 
przeciwutleniacz – dihydrokwercetynę. Jest on blisko 
spokrewniony z innym znanym przeciwutleniaczem – 
kwercetyną, ale ze względu na pewne różnice 
w budowie chemicznej, ma też silne działanie 
antyoksydacyjne.

CZOSNEK�NIEDŹWIEDZI
Allium ursinum
Nazwa tej drobnej syberyjskiej rośliny w tłumaczeniu 
z języka łacińskiego oznacza ”niedźwiedzią cebulę”, 
ponieważ zwierzęta te bardzo chętnie ją spożywają, a 
zapachem przypomina czosnek. Mieszkańcy Syberii, 
wiedząc, że ”niedźwiedzia cebula” jest bogata w 
witaminy, gromadzą zapasy liści i łodyg tej rośliny 
na zimę..

NATURALNE SYBERYJSKIE ZIOŁA, GRZYBY, 
PRZYPRAWY I OWOCE, KTÓRE STOSUJEMY 
W NASZYCH PRODUKTACH

ŚWIAT SYBERYJSKICH ROŚLIN
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SZTUCZNYCH 
AROMATÓW 
I WYPEŁNIACZY, 
BIAŁKA 
ROŚLINNEGO

WYPEŁNIACZY 
I BIAŁKA 
ROŚLINNEGO

Marka  
szybkiego  
korzystnego  
odżywiania

Pysznie!

Korzystnie!

W każdej 
chwili!

Przyjemny, niezbyt słodki  
smak nadaje naturalny słodzik  
z wyciągu ze stewii.

Starannie dobrane składniki. 

Po prostu włóż do kieszeni 
i zabierz ze sobą!

YOO�GO!�SHAKE�IT!
PROSZEK DO PRZYGOTOWANIA NAPOJU PROTEINOWEGO Z KAKAO I 
IMBIREM, ZE SŁODZIKIEM
Ten bogaty w składniki odżywcze koktajl na bazie koncentratu 
białka mleka został stworzony specjalnie dla osób dbających o 
swoją sylwetkę.
PRODUKT ZAWIERA *:
 • 15,7 g białka pomaga utrzymać i zwiększyć masę mięśniową, 

utrzymać prawidłową tkankę kostną.
 • 2 mcg witaminy B12 (80% RWS **) pomaga zmniejszyć 

zmęczenie, zapewnie prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego i immunologicznego.

 • 22 mg witaminy C (28% RWS **) wspomaga prawidłową 
syntezę kolagenu dla sprawnego funkcjonowania kości, wspiera 
odporność podczas i po wysiłku.

* W jednej porcji. ** RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Składniki: białko mleka (koncentrat białka mleka) (71%), łupiny z nasion babki 
lancetowatej (10%), beztłuszczowy proszek kakaowy (10%), proszek z korzenia imbiru 
(3%), winian L-karnityny (2%), beta glukany z owsa (1%), ekstrakt z gorzkiego melona 
(1%), olej rybny (1%), ekstrakt aceroli (0,5%), środek słodzący: glikozydy stewiolowe, 
cyjanokobalamina, kwas L-askorbinowy.

175 g (7х25 g) 500541 57,24�zł

YOO�GO!�SHAKE�IT!
PROSZEK DO PRZYGOTOWANIA NAPOJU PROTEINOWEGO Z KOKOSEM 
O SMAKU CIASTECZKA, ZE SŁODZIKIEM
Ten bogaty w składniki odżywczy koktajl na bazie koncentratu 
białka mleka został stworzony specjalnie dla osób dbających 
o swoją sylwetkę. Kokos i naturalny słodzik z ekstraktu stewii 
nadają przyjemny, niezbyt słodki smak. Białko pomaga utrzymać 
beztłuszczową masę mięśniową i zdrowie kości. Witamina B12 
pomaga zmniejszyć zmęczenie i znużenie, zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego i dobre funkcjonowanie 
układu odpornościowego. Witamina C przyczynia się do 
prawidłowej syntezy kolagenu w celu sprawnego funkcjonowania 
kości i prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego 
podczas i po intensywnym wysiłku fizycznym.
PRODUKT ZAWIERA *:
 • 17 g białka pomaga utrzymać i zwiększyć masę mięśniową, 

utrzymać prawidłowy stan tkanki kostnej.
 • 1,8 mcg witaminy B12 (72% RWS **) pomaga złagodzić uczucie 

zmęczenia, przyczynia się do dobrego funkcjonowania układu 
nerwowego i odpornościowego.

 • 21,5 mg witaminy C (27% RWS **) wspomaga tworzenie 
kolagenu dla prawidłowego funkcjonowania kości, wspiera 
odporność podczas i po wysiłku.

* W jednej porcji. ** RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Składniki: koncentrat białka mleka (83%), łupinki z nasion babki lancetowatej (5%), 
wiórki kokosowe (3%), winian L-karnityny (2%), aromat kokosowy, aromat ciastek, beta-
glukany z owsa (1%), ekstrakt gorzki melon (momordica) (1%), olej rybny (1%), ekstrakt 
aceroli (0,5%), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, cyjanokobalamina, kwas 
L-askorbinowy.

175 g (7х25 g) 500564 57,24�zł
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Dlaczego 
Dlaczego 

Active Fiber?
Active Fiber?

YOO GO! ACTIVE FIBRE 
DRINK MIX JEST IDEALNY 
DLA CIEBIE, JEŚLI:
 • Planujesz dietę
 • Starasz się kontrolować kalorie
 • Chcesz łatwo zrezygnować ze 

słodyczy
 • Poszukujesz źródła 

naturalnego błonnika na każdy 
dzień

PoniewaPonieważż  

bbłłonnik mo
onnik możże e 

bybyćć pyszny! 
 pyszny! 

YOO�GO!�BETA-GLUKAN�
DRINK�MIX�(TRUSKAWKA)�
PROSZEK DO PRZYGOTOWANIA 
AROMATYZOWANEGO NAPOJU Z 
BŁONNIKIEM I SŁODZIKIEM
Napój z bioaktywnym beta-glukanem z 
owsa: pyszne źródło błonnika. Obecność 
beta-glukanu w pożywieniu pomaga 
obniżyć poziom cukru we krwi po 
jedzeniu. Wykazano również, że beta-
glukan obniża poziom cholesterolu we 
krwi. Pozytywny efekt osiąga się przy 
dziennym spożyciu 3 g beta-glukanów z 
owsa, otrębów owsianych, jęczmienia lub 
otrębów jęczmiennych lub z mieszanin 
tych zbóż.
CO JEST W ŚRODKU?*
 • 3,5 g bioaktywnego owsa SweOat® *
 • zmielone owoce truskawki *

* W jednej porcji.

Skład: otręby owsiane poddane obróbce cieplnej (71%), 
izomaltooligosacharyd, truskawka w proszku (11,5%), 
regulator kwasowości kwasu jabłkowego, zagęszczacz 
guma guar, aromat truskawkowy, słodzik glikozydy 
stewiolowe.

70 g (14х5 g) 500512 50,76�zł

YOO�GO!�ACTIVE�FIBER�DRINK�
MIX�(JABŁKOWO-CYTRYNOWY)
PROSZEK DO PRZYGOTOWANIA 
AROMATYZOWANEGO NAPOJU Z 
BŁONNIKIEM, ZE SŁODZIKIEM
To Ty kontrolujesz apetyt, a nie on Ciebie! 
Pyszny napój do startu w nowy dzień dla 
tych, którzy preferują błonnik ze smakiem. 
Źródło glukozy. 
CO JEST W ŚRODKU?*
 • błonnik cytrusowy
 • pektyna jabłkowa
 • łupiny z nasion babki lancetowatej
 • sok jabłkowy i cytrynowy w proszku / 

suchy sok jabłkowy i cytrynowy
 • 3,5 g błonnika
 • 0% cukru  

* W jednej porcji.

Skład: błonnik cytrusowy (40%), pektyna jabłkowa 
(20%), sok jabłkowy w proszku (15%), izomalto-
oligosacharyd, sproszkowane łupiny nasion babki 
lancetowatej (Plantago ovata 10%), regulator 
kwasowości kwasu jabłkowego, zagęszczacz guma guar, 
proszek sok z cytryny (1%), naturalny aromat jabłkowy, 
słodzik glikozydy stewiolowe.

70 g (14х5 g) 500543 � 37,80�zł
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YOO�GO.�MARMOLADA�DO�ŻUCIA
BORÓWKA

Korzyści i smak jagód połączone w 
lekkim deserze Yoo Go! Tylko cztery 
marmoladki dziennie - i dostarczasz 
18% dziennej normy antocyjanów, 
naturalnych przeciwutleniaczy, które 
chronią Twój wzrok!

Skład: fruktoza, woda, jadalna żelatyna wołowa, 
syrop skrobiowy, skoncentrowane soki jagodowe, 
soki jabłkowe i wiśniowe, kwas cytrynowy (regulator 
kwasowości), naturalny aromat jagodowy, ekstrakt z 
jagód, glazura, dodatki do żywności: benzoesan sodu, 
sorbinian potasu

90 g 500427� �11,88�zł

YOO�GO.�MARMOLADA�DO�ŻUCIA
WAPŃ I WITAMINA D

Smaczny i zdrowy naturalny 
deser! Cztery marmoladki dziennie 
to 37% dziennego spożycia 
wapnia oraz przyjemny aromat 
waniliowy. Przypomnijmy: wapń 
jest odpowiedzialny za silne kości i 
paznokcie, a także za piękne i mocne 
włosy. I oczywiście dodaliśmy witaminę 
D3 - aby wapń był odpowiednio 
wchłaniany!

Składniki: fruktoza; żelatyna wołowa; syrop 
kukurydziany; koncentrat soku jabłkowego; sole 
wapniowe kwasu ortofosforowego; regulator 
kwasowości kwas cytrynowy; substancje glazurujące: 
wosk carnauba, olej roślinny, szelak; aromat waniliowy; 
substancje konserwujące sorbinian potasu i benzoesan 
sodu; cholekalcyferol.

90 g 500426� 11,88�zł

JEŚLI PRZYPADKIEM 
ZAPOMNIAŁEŚ:
 • Wapń przyczynia się do 

prawidłowego metabolizmu 
energetycznego.

 • Wapń przyczynia się do 
prawidłowej pracy mięśni.

 • Wapń jest potrzebny do 
utrzymania zdrowych kości 
i zębów.
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MOCNY, MAKSYMALNIE PEŁNY
KOMPLEKS  
WITAMIN I MINERAŁÓW

MEGA ESSENTIALS ZAWIERA 13 WITAMIN I 8 MINERAŁÓW
w optymalnych dawkach dla profesjonalnych sportowców i amatorów. Ponadto kompleks 
zawiera doskonałą dawkę żelaza i cynku tak ważnych dla sportowca.

MEGA�ESSENTIALS
SUPLEMENT DIETY Z WITAMINAMI I MINERAŁAMI
Połączenie 13 witamin i 8 minerałów dostarcza 
do organizmu cenne odżywcze substancje, 
szczególnie w okresie dużego fizycznego 
obciążenia organizmu. Produkt zawiera 
kompleks witamin A, E i C. Ryboflawina 
(witamina B2) pomaga zwalczyć uczucie 
zmęczenia i wyczerpania fizycznego, witaminy 
B6 i B12, a także kwas pantotenowy – wpływają 
na utrzymanie prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Mangan, wapń i witamina 
D przyczyniają się do zachowania zdrowych 
kości. Miedź i jod wpływają na prawidłową 
pracę układu nerwowego, żelazo – na szybką 
regenerację sił, selen - poprawia odporność, 
cynk – normalizuje proces wymiany 
węglowodanów, a magnez – wpływa na 
usprawnienie pracy mięśni. Połączenie witamin 
i minerałów sprawi, że sport będzie prawdziwą 
przyjemnością! 

Skład: węglan wapnia; cytrynian magnezu, substancja 
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, premiks witaminowy 
(kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa tokoferylu, amid kwasu 
nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, octan 
retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, 
filochinon, cholekalcyferol, cyjanokobalamina); premiks 
składników mineralnych (mleczan żelaza, siarczan cynku, 
siarczan manganu, siarczan miedzi, jodek potasu, selenian sodu) 
, otoczka kapsułki: alkohol poliwinylowy; glikol polietylenowy; 
barwnik dwutlenek tytanu; talk; barwnik tlenki i wodorotlenki 
żelaza; substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu. 

120 tabletek / 167,4 g 500284� 64,80�zł

ŻELAZO
przyczynia się do 
prawidłowego 
tworzenia czerwonych 
krwinek i hemoglobiny 
oraz dobrego transportu 
tlenu w ciele. Pomaga w 
szybkiej regeneracji.  
 

CYNK
przyczynia się do 
prawidłowego 
metabolizmu 
węglowodanów, 
prawidłowego 
metabolizmu 
makroelementów, 
prawidłowej syntezy 
DNA i syntezy białek.

WITAMINY I MINERAŁY
wszyscy sportowcy potrzebują 
ich w jednakowym stopniu, 
ale żelazo i cynk są kluczowe 
dla niektórych dyscyplin. Na 
przykład sportowcy sportów 
cyklicznych (triathlon, jazda 
na torze kolarskim) odczuwają 
zwiększone zapotrzebowanie 
na te pierwiastki, ponieważ 
są poddawani długotrwałym 
intensywnym ćwiczeniom 
aerobowym.
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BCAA�COMPLEX
SUPLEMENT DIETY Z AMINOKWASAMI
Kompleks wspomagający intensywne 
treningi, zawierający trzy rodzaje 
niezbędnych aminokwasów, których 
organizm nie jest w stanie sam 
syntetyzować.
Dzienna dawka leucyny, izoleucyny 
i waliny w stosunku 2: 1: 1 zawiera prawie 
5 g aminokwasów. 

Skład: L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, substancja 
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; otoczka 
kapsułki: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, 
talk; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe 
kwasów tłuszczowych. 

120 tabletek / 123,6 g 500277� 62,64�zł

4 kapsułki
2144 mg 
kwasów 
omega-3

OMEGA-3�ULTRA
SUPLEMENT DIETY Z WIELONIENASYCONYMI 
KWASAMI OMEGA-3
WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3 KAŻDEGO 
DNIA Wspiera ciało podczas intensywnego 
wysiłku fizycznego.
Wysoka koncentracja omega-3: silne 
wsparcie podczas intensywnych fizycznych 
treningów. Cztery kapsułki zawierają 
100% dziennej wartości najważniejszych 
kwasów omega-3 (eikozapentaenowy i 
dokozaheksaenowy), otrzymywanych z 
oczyszczonego tłuszczu ryb morskich. 
Pomaga zwiększyć wytrzymałość i szybciej 
odzyskać siły po treningu. 

Skład: koncentrat oleju rybnego (eter etylowy), 
żelatyna.

120 kapsułek / 102 g 
500484 � 90,72�zł

MULTICOMPONENT� 
HI-GRADE�PROTEIN�
PROSZEK DO PRZYGOTOWANIA NAPOJU 
PROTEINOWEGO Z AMINOKWASAMI, KAKAO 
I SŁODZIKIEM
Wieloskładnikowy suplement diety 
zawiera białka wysokiej jakości o różnym 
czasie przyswajalności: hydrolizat 
białkowy i aminokwasy (BCAA), białko 
serwatkowe i kazeina. W produkcie 
zawarty jest jeden z najpopularniejszych 
wśród miłośników sportu składnik, 
który dodaje energii, dzięki czemu 
białko idealnie odpowiada nie tylko 
profesjonalnym, ale początkującym 
sportowcom. Białko wpływa na 
zwiększenie masy mięśniowej i pomaga w 
utrzymaniu zdrowych kości.

Skład: koncentrat białka mleka (80,3%), kakao w 
proszku (7,5%), hydrolizat białka serwatki (4%), izolat 
białka serwatki (4%), L-leucyna (2%), L-izoleucyna 
( 1%), L-walina (1%), substancja słodząca: glikozydy 
stewiolowe, lecytyna sojowa (emulgator).

450 g (15х30 g) 500466 �� 108,00�zł

WHEY�SILVER�ICE�PRO
PROSZEK DO PRZYGOTOWANIA NAPOJU 
PROTEINOWEGO Z AMINOKWASAMI I 
ŁUPINAMI NASION BABKI LANCETOWATEJ,  
Z KAKAO I SŁODZIKIEM
W jednej porcji zawarto 24 g białka 
serwatki mleka, z czego 7,5 g to BCAA 
wysokiej jakości.
Białko wpływa na zwiększenie masy 
mięśniowej i pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości. 
Produkt wygodny do użycia: weź z sobą 
saszetkę na trening lub na spacer, aby 
uzupełnić dzienną dietę!

Skład: izolat białka serwatkowego (80,2%), koncentrat 
białka mleka (7%), wysoko oczyszczony proszek 
kakaowy (6%), łupiny z nasion babki lancetowatej (3%), 
L-leucyna (1,7%), L-izoleucyna (0,9%), L-walina (0,9%), 
substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, lecytyna 
sojowa (emulgator).

450 g (15х30 g) 500366� 180,36�zł

SUBSTANCJI AROMATYZUJĄCYCH, 
ZAGĘSZCZACZY, WYPEŁNIACZY, BIAŁKA 
ROŚLINNEGO

SMART PROTEIN: ULEPSZONY 
SKŁAD DLA PRAWDZIWYCH 
PROFESJONALISTÓW! 

SUBSTANCJI AROMATYZUJĄCYCH, 
ZAGĘSZCZACZY, KONSERWATORÓW, 
WYPEŁNIACZY, BIAŁKA ROŚLINNEGO
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PIELĘGNACJA JAMY 
USTNEJ OD SIBERIAN 
WELLNESS: 
NIESAMOWITY�UŚMIECH�KAŻDEGO�DNIA

PASTA DO ZĘBÓW

ROKITNIK�SYBERYJSKI
CODZIENNA PIELĘGNACJA I ZŁAGODZENIE 
NADWRAŻLIWOŚCI
Pasta do zębów ”Rokitnik syberyjski” – 
produkt naturalnej ochrony nawet dla 
najbardziej wrażliwych zębów i dziąseł. 
Zawiera ona cenny olejek i sok z rokitnika 
o właściwościach antyoksydacyjnych. 

Skład�aktywny: olej z rokitnika, macerat z nagietka, 
wyciąg z owoców rokitnika (owoce), naturalny mentol, 
ekstrakt z oregano.

100 ml  411378� 28,29�zł

PASTA DO ZĘBÓW

PROPOLIS�SYBERYJSKI
NATURALNA OCHRONA
Naturalna pasta do zębów ”Propolis 
syberyjski” zawiera naturalną emulsję 
propolisu, olejki eteryczne i ekstrakty 
cennych roślin Syberii. 

Skład�aktywny: propolis pszczeli, kompleks ekstraktów 
i olejków z kadzideł, szałwii, rumianku, geranium i 
rokitnika.

100 ml  411376� 28,29�zł

PASTA DO ZĘBÓW

SYBERYJSKA�DZIKA�RÓŻA
REGENERACJA I ODNOWA
Naturalna pasta do zębów ”Syberyjska 
dzika róża” zawiera naturalne minerały 
z czerwonej glinki i olejków eterycznych 
oraz wyciągi z cennych roślin: dzikiej róży, 
jałowca, szałwii, rokitnika i rumianku. 

Skład�aktywny: ekstrakt z dzikiej róży syberyjskiej, 
czerwonej glinki, ekstrakty z jałowca syberyjskiego, 
szałwii, rokitnika i rumianku.

100 ml 411377� 28,29�zł
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składników 
pochodzenia 
naturalnego

98,5%
BOGATA W EKSTRAKTY ROŚLINNE 
PASTA DO ZĘBÓW

LAWENDA�GÓRSKA
KOMPLEKSOWA OCHRONA
Pomaga eliminować bakterie 
powodujące nieprzyjemny 
zapach i wspiera prawidłową 
kondycję dziąseł.
Bogata w rośline ekstrakty 
pasta do zębów zawiera olejek 
eteryczny z lawendy, naturalny 
kaolin, sok z liści aloesu i silne 
ekstrakty roślin syberyjskich, 
które pomagają wyeliminować 
bakterie powodujące 
nieprzyjemny zapach i 
odżywiają dziąsła.

Skład�aktywny: olejek eteryczny z 
lawendy, glinka fioletowa, ekstrakt z 
lakownicy żółtawej, ekstrakt z żeń-szenia 
syberyjskiego (eleuterokok), sole potasu, 
ekstrakt z magnolii, żel z aloesu.

100 ml 417381 28,29�zł

BOGATA W EKSTRAKTY ROŚLINNE 
MINERALNA PASTA DO ZĘBÓW

WAPŃ�MORSKI
PIELĘGNACJA EMALI
Bogata roślinna pasta 
do zębów zawiera dwa 
źródła naturalnego wapnia, 
które pomagają utrzymać 
wytrzymałość szkliwa zębów. 
Kompleks olejków eterycznych 
pomaga zwalczyć nieświeży 
oddech.

Skład�aktywny: proszek perłowy, 
organiczny wapń w składzie morskiego 
multimineralnego kompleksu, kompleks 
olejków eterycznych z cytryny, jałowca i 
goździka, ekstrakt z pestek grejpfruta, olej 
z nasion marchwi, ekstrakt z magnolii.

100 ml 417382 28,29�zł

składników 
pochodzenia 
naturalnego

98,3%

OLEJEK�ETERYCZNY�
Z�LAWENDY
Pomaga wyeliminować 
bakterie, powodujące 
nieprzyjemny zapach.

NATURALNY�KAOLIN
Tonizuje dziąsła, 
100% naturalny barwnik.

ŻEL�Z�ALOE�VERA
Zapewnia ochronę zębów, 
dziąseł i poprawia higienę jamy 
ustnej.

SILNE EKSTRAKTY 
Z�SYBERYJSKICH�ROŚLIN
Ochrona przed stresem 
oksydacyjnym.

PROSZEK�PERŁOWY
Jest korzystnym źródłem 
wapnia, który pomaga 
utrzymać wytrzymałość 
szkliwa zębów.

MULTIMINERALNY 
KOMPLEKS�MORSKI
Zawiera organiczny wapń 
i 72 ważne mikroelementy, 
które wspierają wytrzymałość 
szkliwa.

OLEJKI�ETERYCZNE
Olejki z cytryny, jałowca 
i goździków wspierają zdrową 
florę jamy ustnej i odświeżają 
oddech.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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PASTA DO ZĘBÓW

TRUSKAWKA�&�CZERWONA�GLINA
Naturalne składniki (99,1%): sok truskawkowy, ekstrakt z 
czerwonej glinki i kory magnolii - zapewniają kompleksową 
ochronę jamy ustnej, oczyszczają nawet wrażliwe szkliwo, 
zapobiegają tworzeniu się kamienia nazębnego, chronią przed 
bakteriami powodującymi próchnicę i nieświeży oddech.
Papaina pomaga przywrócić i zachować naturalną biel uśmiechu. 
Nasiona truskawek to miękki materiał ścierny naturalnego 
pochodzenia, który wyklucza uszkodzenie szkliwa zębów 
podczas szczotkowania.
Wyraźny smak i kolor: orzeźwiający sok truskawkowy i gliniana 
czerwień.  

Skład�aktywny: sok i nasiona truskawek, czerwona glinka, ekstrakt z kory magnolii, 
papaina (enzym papaja), ksylitol 10%.

75 ml 411380  � 20,91�zł

PASTA DO ZĘBÓW  

BORÓWKA�I�WĘGIEL�DRZEWNY
Naturalne składniki (99,1%) zadbają o kompleksową pielęgnację 
jamy ustnej: węgiel pomoże utrzymać śnieżnobiały uśmiech, 
a oddech – świeży! Jagody utrzymają dobrą kondycję dziąseł, 
L-arginina pomoże zmniejszyć wrażliwość zębów. Ksylitol pomoże 
chronić przed bakteriami powodującymi próchnicę.
Harmonijny smak i niezwykły kolor: zrównoważony smak 
soczystych borówek, czarny kolor węgla drzewnego.

Skład�aktywny: sok z jagód, liście trawy cytrynowej, węgiel drzewny, ekstrakt z kory 
magnolii, papaina (enzym papaja), ksylitol 10%.   

75 ml 411381    � 20,91�zł

PASTA DO ZĘBÓW  

CHINOTTO�&�TRAWA�CYTRYNOWA��
Pasta do zębów z dziką pomarańczą i orzeźwiającą trawą 
cytrynową jest tworzona w oparciu o samą naturę, aby dokładnie 
dbać o Twój uśmiech!
Naturalne składniki (99,1%): Kora magnolii pomaga chronić przed 
bakteriami powodującymi próchnicę i nieświeży oddech, olejek 
z trawy cytrynowej ma doskonałe właściwości dezodoryzujące. 
Zielona herbata będzie wspierać wrażliwe dziąsła.
Wyraźny smak: świeżość dzikiej pomarańczy i trawy cytrynowej.    

Skład�aktywny: gorzki sok pomarańczowy, liście trawy cytrynowej, ekstrakt z kory 
magnolii, ekstrakt z zielonej herbaty, papaina (enzym papaya), ksylitol 10%..    

75 ml 411379  � 20,91�zł
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by SIBERIAN WELLNESS

TECHNOLOGIA�ENDESSENCE 
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod ekstrakcji, 
rewolucyjna technologia Eutectys ™ pozwala zachować 
„żywy” sok endemiczny o wysokiej bioaktywności, 
prawie całkowicie ekstraktując użyteczne substancje 
z roślin.

ZIOŁA�ENDESSENCE 
 Łącząc wysoką bioaktywność roślin endemicznych*  
i rewolucyjną technologię ekstrakcji, uzyskaliśmy 
wysoce skuteczny kompleks ENDESSENCE. Kompleks 
ENDESSENCE opiera się na aktywności pięciu 
endemicznych ziół syberyjskich:

BIOLOGICZNIE 
AKTYWNE 
KOSMETYKI
• SKONCENTROWANA SIŁA
• UKIERUNKOWANE DZIAŁANIE
• SZYBKI EFEKT WIZUALNY

* Rośliny endemiczne lub endemiki, które rosną wyłącznie na określonym 
terytorium (w tym przypadku na Syberii)..

żeń-szeń syberyjski –   
znany z właściwości tonizujących 
i adaptogennych;

różecznik Adamsa –  
znany z działania antyoksydacyjnego 
i antyseptycznego, wpływa na poprawę 
stanu komórek skóry;

różeniec –   
oczyszcza komórki z toksyn i 
zanieczyszczeń, normalizuje proces 
wymiany substancji w skórze, wzmacnia 
odporność;

tarczyca bajkalska –  
posiada właściwości adaptogenne, 
antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe;

szczodrak krokoszowaty –  
wykazuje działanie tonizujące, posiada 
właściwości adaptogenne. 

WZMACNIA�DZIAŁANIE�
AKTYWNYCH�SKŁADNIKÓW�
KOSMETYKÓW

ZAPEWNIA�OCHRONĘ�
ANTYOKSYDACYJNĄ,�
POPRAWIA�WŁAŚCIWOŚCI�
OCHRONNE�SKÓRY

WSPOMAGA�REGENERACJĘ,�
ZWIĘKSZAJĄC�ŻYWOTNOŚĆ�
KOMÓREK�SKÓRY,�TYM�SAMYM�
PRZEDŁUŻAJĄC�MŁODOŚĆ�NA�
POZIOMIE�KOMÓRKOWYM

1

3
2

REWOLUCYJNY�KOMPLEKS�
WZMACNIAJĄCY�
AKTYWNE�SUBSTANCJE�
ENDEMICZNYCH�ROŚLIN�
SYBERYJSKICH
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REGENERUJĄCY�PEELING�
DO�TWARZY
Delikatne oczyszczanie i odnawianie 
nawet suchej i wrażliwej skóry. 
Proszek ze skorupy orzecha 
włoskiego wraz z jagodami kaliny 
i żurawiną usuwają zrogowaciały 
naskórek, oleje roślinne doskonale 
nawilżają, kompleks ENDESSENCE 
przyspiesza regenerację skóry.

Aktywny�skład: proszek z łupin orzecha włoskiego, 
kofeina, kalina i jagody żurawiny, kompleks ekstraktów 
roślinnych ENDESSENCE (ekstrakty z różanecznika 
Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, szczodraka 
krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej).  

75 ml 411564� 35,67�zł

MATUJĄCY�TONIK�DO�TWARZY�
Tonik na bazie wodny z jałowca jest 
idealny dla skóry normalnej, tłustej lub 
mieszanej. Pomaga wyeliminować tłusty 
połysk, nadaje skórze matowy wygląd, 
sprzyja zwężeniu porów.

Skład�aktywny: hydrolity jałowca i tymianku, woda 
florentynowa (jodła), kompleks kwasów owocowych, 
kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
(ekstrakty z różanecznika Adamsa, żeń-szenia 
syberyjskiego, różeńca, szczodraka krokoszowatego, 
tarczycy bajkalskiej).  

200 ml 411570� 35,67�zł

REGENERUJĄCY�ŻEL�
OCZYSZCZAJĄCY
Legendarny produkt z kompleksem 
ziołowym ENDESSENCE do wszystkich 
rodzajów skóry. Naturalna formuła (bez 
mydła) na bazie roślinnych środków 
powierzchniowo czynnych delikatnie, 
ale skutecznie usuwa wszystkie rodzaje 
codziennego zanieczyszczenia i makijażu. 
Nie powoduje uczucia ściągnięcia 
i dyskomfortu, daje uczucie świeżości 
i czystości.

Skład�aktywny: ekstrakt z soku z liści aloesu, wyciąg 
z jagód syberyjskich (wiśnie, wiciokrzew, dzikie 
truskawki, kalina, żurawina, maliny, czarne porzeczki), 
kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
(ekstrakty z różanecznika Adamsa, żeń-szenia 
syberyjskiego, różeńca, szczodraka krokoszowatego, 
tarczycy bajkalskiej).  

75 ml 411565� 35,67�zł

NAWILŻAJĄCY�TONIK�
DO�TWARZY
Tonik z lawendową wodą 
i kwiatem lipy jest idealny 
dla suchej i wrażliwej skóry. 
Uelastycznia, pomaga 
zmniejszyć wrażliwość 
skóry i zapobiega jej 
przedwczesnemu starzeniu się.

Skład�aktywny: hydrolity lawendy, lipy, 
chabra, oleju z bawełny i ryżu, kompleks 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
(ekstrakty z różanecznika Adamsa, żeń-
szenia syberyjskiego, różeńca, szczodraka 
krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej). 

200 ml 414810� 35,67�zł

NEW�FORMULA
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JEDWABISTA 
FORMUŁA NA 
BAZIE RZADKICH 
NATURALNYCH 
OLEJKÓW  

Składniki�aktywne:�Olejek 
żurawinowy i olej ze żmijowca, 
olej z rokitnika, ekstrakty z 
nasion owsa i lnu, ENDESSENCE 
(ekstrakty z różanecznika Adamsa, 
żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, 
szczodraka krokoszowatego, 
tarczycy bajkalskiej).

KREM�POD�OCZY�Z�KOMPLEKSEM�
KWASÓW�TŁUSZCZOWYCH�
OMEGA-3,�-6,�-9
Dodaj swojej skórze elastyczności dzięki 
silnej formule anti-aging opartej na 
endemicznych syberyjskich roślinach, 
cennych minerałach i olejach roślinnych. 
Jedwabista formuła kremu głęboko 
nawilża, pomaga wygładzić zmarszczki 
mimiczne, nadaje skórze wokół oczu 
młody wygląd. 
15 ml 411587 � 27,06�zł

KREM�DO�TWARZY�Z�
KOMPLEKSEM�KWASÓW�
TŁUSZCZOWYCH�OMEGA-3,�-6,�-9
Ten skuteczny krem odżywczy opiera się 
na endemicznych syberyjskich roślinach, 
silnych naturalnych przeciwutleniaczach i 
rzadkich naturalnych olejkach. Intensywna 
formuła przeciwstarzeniowa usuwa 
wszelkie oznaki zmęczenia i odwodnienia, 
wspomaga wygładzenie zmarszczek, 
przywraca skórze blask i elastyczność.
75 ml 411586 36,90�zł

ŻEL�DO�MYCIA�Z�KOMPLEKSEM�
KWASÓW�TŁUSZCZOWYCH�
OMEGA-3,�-6,�-9
Formuła delikatnego ziołowego żelu na 
bazie 10 naturalnych ekstraktów i olejków 
głęboko oczyszcza, normalizuje, tonizuje i 
delikatnie peelinguje skórę, nie wysuszając 
jej. Skutecznie usuwa makijaż i nadmiar 
sebum, regeneruje i odmładza skórę.
300 ml 411585� 31,98�zł
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NAWILŻAJĄCY�KREM���DO�TWARZY
Lekki bioaktywny krem   z kompleksem 
ziołowym ENDESSENCE głęboko nawilża, 
pomaga wygładzić drobne zmarszczki, 
przywraca skórze elastyczność i jędrność. 
Nadaje zdrowy blask i świeżość nawet 
najbardziej suchej i wrażliwej skórze.

Składniki�aktywne: kompleks ekstraktów świerku 
czarnego, żółtej brzozy, klonu czerwonego i sosny 
Banks, biofermentowany ekstrakt Salinicoccus 
hispanicus, kompleks ekstraktów roślinnych 
ENDESSENCE (ekstrakty z różanecznika Adamsa, 
żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, szczodraka 
krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej). 

50 ml 404777 � 51,66�zł

REGENERUJĄCY�KREM�DO�TWARZY
Aktywny krem   odnawiający z 
koenzymem Q10 aktywuje produkcję 
energii przez komórki skóry, poprawia 
odnowę komórkową. Olej z pestek 
granatu nawilża, odnawia i widocznie 
poprawia stan skóry.

Skład�aktywny: koenzym Q10, kwas hialuronowy, 
olej z pestek granatu, witamina E, skwalen, kompleks 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (ekstrakty z 
różanecznika Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, 
różeńca, szczodraka krokoszowatego, tarczycy 
bajkalskiej). 

50 ml 411211� 51,66�zł

ALL-IN-ONE�ANTI-AGING�
PIELĘGNACJA
Krem delikatnie pielęgnuje skórę dojrzałą, 
odżywia ją i nawilża. Pomaga uzupełnić 
niedobór kolagenu i elastyny, przywrócić 
naturalną elastyczność skóry. Ekstrakty 
roślinne w kompozycji pomagają 
spowolnić proces starzenia i zapobiegają 
rozwojowi pigmentacji, zapewniając 
delikatny efekt wybielający.

Aktywna�kompozycja: wyciągi z babki lancetowatej, 
czerwonych winogron, kaliny, lukrecji, kompleks 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (ekstrakty z 
różanecznika Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, 
szczodraka krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej). 

50 ml 404778 � 51,66�zł
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REGENERUJĄCA�MASKA�DO�TWARZY�
Naturalny ratunek dla zmęczonej skóry twarzy! Ekstrakty 
z żeń-szenia i miłorzębu wspierają piękno i młodość, oleje 
cedrowe i shea doskonale zmiękczają, ekstrakt kwasu 
foliowego w bioprzyswajalnej formie pomaga zwiększyć 
elastyczność skóry. 

Składniki�aktywne: oleje cedrowe, lnicznik, shea, kofeina, witamina PP, 
cynk, wapń, kwas foliowy w bioprzyswajalnej formie, olejek różany, wyciąg 
z miłorzębu japońskiego i żeń-szenia, kompleks ekstraktów roślinnych 
ENDESSENCE (ekstrakty z różanecznika Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, 
różeńca, szczodraka krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej). 

50 ml 411573 � 31,98�zł

MATUJĄCA�MASKA�DO�TWARZY�
Pozbądź się błyszczącej cery - podaruj skórze błysk 
piękna i świeżość na cały dzień! Dwa rodzaje glinki 
- porcelanowa i zielona - skutecznie oczyszczają 
pory, zapewniają efekt matujący. Hydrolat z oczaru 
wirginijskiego, sosny i tymianku odświeżają i tonizują 
skórę, wpływają na pracę gruczołów łojowych. 

Składniki�aktywneв: porcelanowa i zielona glinka, hydrolaty oczaru 
wirginijskiego, sosny, kwiatów i liści tymianku, olej tui, tymianek, drzewo 
jodły i herbaty, kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (ekstrakty 
z różanecznika Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, szczodraka 
krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej). 

50 ml 411574 � 31,98�zł

DO TWARZY
DO RĄK
DO SZYI I DEKOLTU
DLA DOWOLNEJ CZĘŚCI 
CIAŁA, WYMAGAJĄCEJ 
INTENSYWNEJ 
PIELĘGNACJI

ODŻYWCZA MASKA   DO TWARZY 
Maska do suchej skóry. Rokitnik, olejek abisyński i olej z 
czarnego kminku odżywiają i wypełniają skórę życiodajną 
wilgocią, dają poczucie komfortu.
Maska o lekkiej kremowej konsystencji z rokitnikiem, 
olejkiem abisyńskim i czarnym kminkiem skutecznie 
odżywia, stymuluje regenerację, poprawia elastyczność 
skóry i stan cery. Ziołowe składniki pomagają wygładzić 
drobne zmarszczki na szyi, wokół oczu i warg. Rezultat: 
gładka, elastyczna i aksamitna skóra!

Skład aktywny: olej rokitnika zwyczajnego, olej z kminku czarnego, olej 
z gorczycy abisyńskiej, olej sojowy, kompleks ekstraktów roślinnych 
ENDESSENCE (ekstrakty z różanecznika Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, 
różeńca, szczodraka krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej).

100 ml 410277 35,67 zł
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DLA LEPSZEGO EFEKTU, 
WPROWADŹ PRODUKTY 
ANTYOKSYDACYJNE DO 
CODZIENNEJ PIELĘGNACJI I 
UŻYWAJ PRODUKTÓW Z OCHRONĄ 
SPF ZA KAŻDYM RAZEM, GDY 
WYCHODZISZ NA ZEWNĄTRZ.

PORCELANOWA SKÓRA
NOWY TREND BEAUTY

WYBIELAJĄCA�MASKA�DO�TWARZY
Maseczka na noc o działaniu 
rozjaśniającym pomaga zmniejszyć 
intensywność plam starczych, wyrównuje 
koloryt i teksturę skóry. 
Regularnie stosowana maseczka na 
noc z niacynamidem i alfa-arbutyną 
zapobiega nadmiernej produkcji melaniny, 
działa rozjaśniająco, pomaga zmniejszyć 
intensywność plam starczych oraz 
wyrównuje koloryt i teksturę skóry. 
Aktywuje syntezę kolagenu, utrzymuje 
nawilżenie skóry. 

Składniki�aktywne: niacynamid, alfa-arbutyna, 
alantoina, betaina, kompleks ekstraktów roślinnych 
ENDESSENCE (ekstrakty z Różecznika Adamsa, żeń-
szenia syberyjskiego, Szczodraka krokoszowatego, 
różeńca, tarczycy bajkalskiej).

50 ml 415753 � 27,06�zł

 • NIE ZWIĘKSZA 
ŚWIATŁOCZUŁOŚCI SKÓRY

 • ODPOWIEDNI DLA CERY 
WRAŻLIWEJ

 • ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ 
PIEGÓW

 • ZMNIEJSZA PIGMENTACJĘ 
ZWIĄZANĄ Z WIEKIEM

ENZYMATYCZNY�PEELING�
DO�TWARZY
Usuwa martwe cząsteczki naskórka, 
stymuluje odnowę komórkową, zwęża 
pory, nadaje skórze aksamitną gładkość. 
Odpowiedni dla cery wrażliwej.
Enzymy z granatu zapewniają delikatne 
złuszczanie, ekstrakt z granatu, bogaty 
w polifenole i witaminy, ujędrnia, nawilża 
i uelastycznia skórę, sprawia, że   cera 
jest bardziej świeża, a jej koloryt jest 
wyrównany. 

Składniki�aktywne: ekstrakt z fermentu Lactobacillus / 
owoców granatu, betaina, ekstrakt z granatu, 
kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
(ekstrakty z Różecznika Adamsa, żeń-szenia 
syberyjskiego, szczodraka krokoszowatego, różeńca, 
tarczycy bajkalskiej).

50 ml 415754 � 27,06�zł

PRZEJDŹ NA JASNĄ 
STRONĄ MOCY!
Zbadaliśmy temat pielęgnacji rozjaśniającej, 
aby przedstawić nowe, specjalne produkty 
zmniejszające widoczność przebarwień i 
zapobiegające im.
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Składniki�aktywne:�witamina 
PP, olejek z tui syberyjskiej, 
olejki eteryczne mięty, cytryny 
i limonki, ENDESSENCE – wyciągi 
z syberyjskich roślin endemicznych 
(różecznik Adamsa, korzeń żeń-
szenia syberyjskiego, szczodrak 
krokoszowaty, różeniec, tarczyca 
bajkalska).

ODŻYWKA�ZWIĘKSZAJĄCA�
OBJĘTOŚĆ�WŁOSÓW
Wchodzące w skład produktu ekstrakty 
roślin syberyjskich tworzą delikatną 
naturalną formułę, która nadaje sił twoim 
włosom, dodaje im objętości i naturalnego 
blasku. 
250 ml 409258  31,98�zł

SZAMPON�ZWIĘKSZAJĄCY�
OBJĘTOŚĆ�WŁOSÓW
Naturalny ziołowy szampon do włosów 
cienkich delikatnie oczyszcza włosy, 
pozbywając się skutecznie tłuszczu oraz 
pozostałości produktów do stylizacji, 
pomagając w utrzymaniu objętości 
włosów na dłużej. Twoje włosy stają się 
gęstsze i piękne! 
250 ml 409257 � 31,98�zł
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REGENERUJĄCA�MASKA�DO�WŁOSÓW��
Luksusowa maska z fosfolipidami i kompleksem 
ENDESSENCE zapewnia potrójną pielęgnację 
włosów suchych i zniszczonych: odżywia, 
nawilża i sprawia, że po każdym użyciu włosy 
stają się bardziej posłuszne. Keratyna zapewnia 
selektywną odbudowę zniszczonych włosów, 
olej z granatów zmiękcza i wygładza. 

Składniki�aktywne: Olej kokosowy, olej z pestek granatu, 
fosfolipidy, oleje z lnicznika i shea, olejek ze skórki 
pomarańczowej, ekstrakty roślinne ENDESSENCE (różecznik 
Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego, szczodrak 
krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska), ekstrakt z łopianu, 
ekstrakt z rumianku, olejek sojowy.

150 ml 405818� 45,51�zł

ODBUDOWUJĄCA�MASKA�
DO�WŁOSÓW�
Maska z hydrolizatem keratyny, kofeiną 
i witaminą PP pomaga wzmocnić włosy 
od samych cebulek i aktywuje ich wzrost. 
Odżywka miodowa, ENDESSENCE 
i kompleks D-panthenol nawilżają i 
wygładzają włosy, sprawiają, że stają 
się bardziej posłuszne, nadają piękna, 
gładkości i połysku. 

Składniki�aktywne: hydrolizat keratyny, kompleks 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (różecznik 
Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego, szczodrak 
krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska), 
D-panthenol, wyciąg z łopianu, ekstrakt z imbiru, olejki 
eteryczne z szałwii, anyżu i lawendy.

150 ml 404785� 45,51�zł

ODBUDOWUJĄCY�SZAMPON�
DO�WŁOSÓW
Szampon z witaminami B6 i PP, wyciągami 
z łopianu i imbirem pomaga normalizować 
pracę mieszków włosowych. Kompleks 
ENDESSENCE, D-panthenol i inulina 
nawilżają włosy, sprawiając, że stają się 
bardziej elastyczne, nadając naturalny 
połysk i blask. 

Składniki�aktywne: witaminy B6 i PP, wyciągi z łopianu i 
imbiru, hydrolizat keratyny, pantenol, inulina, kompleks 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (ekstrakty z 
różanecznika Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, 
różeńca, szczodraka krokoszowatego, tarczycy 
bajkalskiej).

250 ml 406327� 35,67�zł

REGENERUJĄCY�SZAMPON�DO�WŁOSÓW�
Szampon ziołowy delikatnie myje, a przy 
regularnym stosowaniu poprawia stan 
suchych i zniszczonych włosów. Polisacharydy 
modrzewiowe i pantenol przyczyniają się do 
przywracania łamliwych włosów, eliminują 
suchość i utrzymują jasność koloru, uelastyczniają 
i wygładzają włosy. Wyciąg z łopianu i rumianku 
poprawia stan skóry głowy, pomaga złagodzić 
podrażnienia i swędzenie, ekstrakt z aloesu i 
kompleks ziołowy ENDESSENCE nawilżają włosy, 
nasycają się witaminami, przywracają witalność, 
piękno i blask.

Składniki�aktywne: polisacharydy modrzewiowe, pantenol, 
wyciąg z łopianu, rumianku i aloesu, kompleks ekstraktów 
roślinnych ENDESSENCE (ekstrakty z różanecznika 
Adamsa, żeń-szenia syberyjskiego, różeńca, szczodraka 
krokoszowatego, tarczycy bajkalskiej).

250 ml 410276� 35,67�zł

REGENERUJĄCA�ODŻYWKA�
DO�WŁOSÓW
Odżywka z olejkami z lnicznika, pomarańczy 
i shea zmiękcza i wygładza suche i farbowane 
włosy. Hydrolizat keratyny pomaga 
zregenerować zniszczone włosy, kompleks 
roślinny ENDESSENCE, wyciągi z łopianu i 
soku z aloesu głęboko nawilżają, dodają blasku 
i połysku. 

Składniki�aktywne: olej lnicznika, shea, skórka pomarańczowa, 
hydrolizat keratyny, ekstrakt z łopianu, ekstrakt z soku z 
liści aloesu, kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
(różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego, szczodrak 
krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska).

250 ml 404786� 40,59�zł

ODBUDOWUJĄCA�ODŻYWKA�
DO�WŁOSÓW
Odżywka z apigeniną i pantenolem 
wzmacnia i wygładza włosy, pomaga 
stymulować ich wzrost. Wyciągi z 
łopianu i imbiru pomagają normalizować 
pracę mieszków włosowych, kompleks 
ENDESSENCE i kompleks D-panthenol 
nawilżają włosy, uelastyczniają, dodają 
blasku i połysku. 

Składniki�aktywne: apigenina, pantenol, wyciągi z 
łopianu i imbiru, olejki eteryczne z szałwii i lawendy, 
kompleks ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
(różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego, 
szczodrak krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska).

250 ml 404783� 40,59�zł

EKSTRAKT 
Z RUMIANKU  
 stymuluje 
metabolizm skóry i 
regeneruje tkankę. 
Rumianek ma 
niewielki potencjał 
alergizujący, a 
zawarty w nim 
bisabolol pomaga 
wchłonąć składniki 
aktywne w skórę.
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ŻEL�POD�PRYSZNIC�
Z�OLEJKIEM�KONOPNYM
Aromatyczny żel pod prysznic z olejkiem 
konopnym delikatnie oczyszcza i 
intensywnie odżywia skórę, utrzymując 
jej równowagę lipidową. Hydrolaty 
i ekstrakty ziołowe pomagają zachować 
energię i zdrowie skóry.  
200 ml 419020� 27,06�zł

ZIELONO MI!

NOWOŚCI!

AROMAT ŚWIEŻEJ, 
SOCZYSTEJ 
ZIELENI OŻYWIA, 
POMAGA SIĘ 
OBUDZIĆ I 
WPRAWIA W 
DOBRY  
NASTRÓJ. 

Zalety oleju konopnego, 
wzmocnione innymi 
składnikami aktywnymi, 
zostały zawarte 
w serii produktów do 
pielęgnacji włosów i ciała 
SIBERIAN WELLNESS. 

OLEJ KONOPNY:  
 • odżywienie i ochrona 

skóry
 • normalizacja poziomu 

nawilżenia skóry 
 • eliminacja suchości 

i łuszczenia się skóry 
 • gładkość i jedwabistość 

skóry 
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KREM�DO�CIAŁA�Z�OLEJKIEM�
KONOPNYM
Intensywnie nawilżający krem   z olejem 
konopnym pomaga przywrócić 
równowagę hydrolipidową skóry, 
utrzymując jej elastyczność i gładkość, 
odżywia i zmiękcza, działa kojąco.  
Szybko się wchłania, nie pozostawiając 
tłustego filmu i uczucia lepkości. 
200 ml 419021� 27,06�zł

SZAMPON�Z�OLEJKIEM�KONOPNYM
Szampon z olejkiem konopnym pomaga 
zregenerować suche włosy, zniszczone 
przez regularne farbowanie i stylizację 
wysokimi temperaturami. Wygładza 
pasma i ułatwia rozczesywanie, nie 
obciążając włosów. 
200 ml 415503� 27,06�zł

MASKA�DO�WŁOSÓW�
Z�OLEJKIEM�KONOPNYM
Maska z olejkiem konopnym głęboko 
odżywia i nawilża włosy na całej ich 
długości. Pomaga zredukować statykę, 
wzmacnia mieszki włosowe, nadaje 
połysk i gładkość.
200 ml 415505� 27,06�zł

NOWOŚCI!
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KREM�DO�TWARZY�
Z�FILTREM�SPF�50�
Bardzo skuteczna ochrona 
przed fotostarzeniem i 
pigmentacją, delikatna 
pielęgnacja skóry. Krem 
z kompleksem roślinnym 
ENDESSENCE, pantenolem 
i ekstraktem z nagietka 
pomaga radzić sobie z 
negatywnymi wpływem 
środowiska na skórę. Bardzo 
skuteczne filtry zapewniają 
niezawodną ochronę przed 
promieniowaniem UVA i UVB. 

Składniki�aktywne: panthenol, olej z 
nagietka, witamina E, połączenie wysoce 
skutecznych filtrów, kompleksowe 
ekstrakty roślinne ENDESSENCE 
(różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia 
syberyjskiego, szczodrak krokoszowaty, 
różeniec, tarczyca bajkalska).

50 ml 412269� 54,12�zł

МLECZKO�DO�CIAŁA�
Z�FILTREM�SPF�30
Delikatne mleko z kompleksem 
roślinnym ENDESSENCE 
zapewnia skuteczną ochronę 
przed promieniowaniem UVA 
i UVB i ma łagodne działanie 
odżywcze. Delikatnie chroni 
skórę przed fotostarzeniem, 
oparzeniami i uszkodzeniami. 
Olej z gorczycy abisyńskiej, 
witamina E i olej z nagietka 
delikatnie pielęgnują skórę 
ciała, czyniąc ją gładką i 
delikatną. 

Składniki�aktywne: olej gorczycy 
abisyński, olej z nagietka, witamina E, 
panthenol, połączenie wysoce 
skutecznych filtrów, kompleks 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
(różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia 
syberyjskiego, szczodrak krokoszowaty, 
różeniec, tarczyca bajkalska).

100 ml 412270� 54,12�złWODOODPORNY 
EFEKT

WYSOKI 
STOPIEŃ 
OCHRONY 
PRZED 
PIGMENTACJĄ. 
SKUTECZNE DO 
7 GODZIN.
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KOJĄCY�BALSAM�PO�GOLENIU
Pomoże złagodzić dyskomfort po 
goleniu, ukoi i zmiękczy skórę, aktywuje 
procesy odnowy. Balsam przyjemnie 
odświeża skórę, szybko się wchłania, nie 
pozostawiając uczucia lepkości i napięcia.

Skład�aktywny: olejki cedrowe, orzechowe i pistacjowe, 
wyciągi z rozmarynu, szałwii, wetiwerii, kompleks 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (różecznik 
Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego, szczodrak 
krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska).

100 ml 411580 � 40,59�zł

KOJĄCY�ŻEL�DO�GOLENIA
Odświeżający żel sprawia, że   golenie jest 
wygodniejsze i przyjemniejsze. Olejki 
eteryczne zapobiegają podrażnieniom, 
wyciągi z ziół pomagają odnowić skórę, 
a kompleks ENDESSENCE pomaga 
zachować młodość i świeżość skóry.

Skład�aktywny: wyciągi z babki lancetowatej, galega, 
olejki eteryczne z szałwii, jałowca, wetywerii, kompleks 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE (różecznik 
Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego, szczodrak 
krokoszowaty, różeniec, tarczyca bajkalska).

100 ml 411581� 40,59�zł

OLEJEK SZAŁWIOWY   
pomaga zapobiegać rozwojowi 
stanu zapalnego po goleniu i 
normalizuje produkcję sebum, 
dezodoryzuje, pomaga zwężać 
pory i zmniejszać objawy 
trądziku.

OLEJEK Z ORZESZKÓW 
PINIOWYCH 
pomaga przywrócić skórze 
blask, odżywia ją i zmiękcza, 
pomagając zachować młodość.

SZAMPON-ŻEL�POD�PRYSZNIC�
DLA�MĘŻCZYZN
Uniwersalny produkt 2 w 1 zapewnia ciału 
i włosom świeżość i energię na cały dzień, 
idealny do regularnego stosowania. Nie 
podrażnia wrażliwej skóry, nie wysusza, 
dobrze się spłukuje i nie pozostawia 
uczucia napięcia. Kofeina i L-arginina 
tonizują skórę; wyciągi z żeń-szenia i 
tymianku mają działanie regenerujące.

Składniki�aktywne: wyciągi z żeń-szenia i tymianku, 
kofeiny, L-argininy, olejków eterycznych z mięty, 
szałwii i bergamotki, kompleks ekstraktów roślinnych 
ENDESSENCE (różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia 
syberyjskiego, szczodrak krokoszowaty, różeniec, 
tarczyca bajkalska).

250 ml 411579 � 40,59�zł
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WYCIĄG Z MAGNOLII 
charakteryzuje się 
różnorodnymi, kojącymi 
i zmiękczającymi 
właściwościami, dlatego jest 
stosowany w tradycyjnej 
medycynie chińskiej i 
ajurwedzie w celu złagodzenia 
neurogennego podrażnienia 
skóry i zmniejszenia 
zaczerwienienia skóry.  

KWAS MLEKOWY 
pomaga zachować naturalną 
mikroflorę, zapobiega 
rozwojowi bakterii 
chorobotwórczych i utrzymuje 
równowagę pH w okolicy 
intymnej

ŻEL�DO�HIGIENY�INTYMNEJ
Łagodnie oczyszcza delikatną skórę 
intymnej okolicy. Dezodoryzuje, 
utrzymuje równowagę mikroflory. 
Łagodny żel myjący nawilża, pomaga 
wyeliminować dyskomfort i nieprzyjemny 
zapach w okolicy intymnej. Substancje 
czynne w połączeniu z kompleksem 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
wzmacniają naturalną obronę skóry.

Aktywna�kompozycja: wyciągi z orzechów mydlanych, 
magnolii, tataraku, amarantusa, nagietka i rumianku, 
kwasu mlekowego, trehalozy, kompleksu ekstraktów 
roślinnych ENDESSENCE (różecznik Adamsa, korzeń 
żeń-szenia syberyjskiego, szczodrak krokoszowaty, 
różeniec, tarczyca bajkalska).

150 ml 411576� 35,67�zł

MYDŁO�DO�HIGIENY�INTYMNEJ��
Łagodne mydło delikatnie oczyszcza, 
pomaga zachować czystość i świeżość 
przez cały dzień, pomaga przywrócić 
naturalną mikroflorę okolic intymnych. 
Zawarte w składzie olejki eteryczne i 
ekstrakt z magnolii zapewniają delikatną 
pielęgnację, pomagają niwelować uczucie 
suchości i dyskomfortu, pomagają 
przywrócić naturalną mikroflorę i 
utrzymać odporność miejsc intymnych. 

Składniki�aktywne: olejki eteryczne z drzewa 
herbacianego, lawendy, mięty i rozmarynu, sok z aloesu, 
ekstrakt z magnolii, kompleks ekstraktów roślinnych 
ENDESSENCE (ekstrakty z Różecznika Adamsa, żeń-
szenia syberyjskiego, Szczodraka krokoszowatego, 
różeńca, tarczycy bajkalskiej).

300 ml 411568� 34,44�zł

WKRÓTCE�
W�SPRZEDAŻY
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ODŻYWCZY�KREM���
DO�CIAŁA
Produkt o przyjemnej kremowej 
konsystencji wypełniony 
jest pistacjami, rokitnikiem i 
olejkami z szafranu. Zapewnia 
suchej i odwodnionej skórze 
świeżość i aksamitność. 
Ekstrakt truskawkowy 
i kompleks roślinny 
ENDESSENCE przyczyniają 
się do przywrócenia bariery 
lipidowej skóry, przywracając 
jej komfort i miękkość.

Skład�aktywny: ekstrakt z dzikiej 
truskawki, olej pistacjowy, rokitnik 
zwyczajny, lnianka, kompleks 
ekstraktów roślinnych ENDESSENCE 
(różecznik Adamsa, korzeń żeń-szenia 
syberyjskiego, szczodrak krokoszowaty, 
różeniec, tarczyca bajkalska).

150 ml 409978� 30,75�zł

ODŚWIEŻAJĄCY�ŻEL�
POD�PRYSZNIC
Delikatny żel o soczystym 
aromacie rokitnika delikatnie 
oczyszcza i odżywia 
skórę. Kompleks roślinny 
ENDESSENCE i ekstrakt z 
rokitnika przyczyniają się 
do odnowy skóry, hydrolat 
tymianku tonizuje, białka 
betainy i amarantusa 
zmiękczają oraz zapobiegają 
napięciu i wysuszeniu skóry.

Skład�aktywny: wyciąg z rokitnika, 
hydrolat tymianku, betaina, białka 
amarantusa, kompleks ekstraktów 
roślinnych ENDESSENCE (różecznik 
Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego, 
szczodrak krokoszowaty, różeniec, 
tarczyca bajkalska).

250 ml 410274� 30,75�zł

DEZODORYZUJĄCY�
KREM���DO�STÓP
Naturalny ekstrakt roślinny 
Evosina®, olej manuka, tuja, 
olejek z drzewa herbacianego 
i ekstrakt maklei działają 
przeciwbakteryjnie, eliminują 
swędzenie, pieczenie i 
nieprzyjemny zapach. Wyciągi 
z tataraku, kory dębu i skrobi 
z tapioki zmniejszają potliwość 
i utrzymują świeżość przez 
cały dzień.

Składniki�aktywne: naturalny ekstrakt 
roślinny z Evosina®, olej ze igieł 
świerkowych, manuka, tui, drzewa 
herbacianego, olejków eterycznych z 
drzewa herbacianego i eukaliptusa, 
wyciągi z maklei, tataraku i kory dębu, 
skrobi z tapioki, kompleks ekstraktów 
roślinnych ENDESSENCE (różecznik 
Adamsa, korzeń żeń-szenia syberyjskiego, 
szczodrak krokoszowaty, różeniec, 
tarczyca bajkalska).

75 ml 411588 � 27,10�zł

WYCIĄGI Z TATARAKU 
I AMARANTU 
działają regenerująco na 
zmęczoną i zniszczoną 
skórę. Wzmacniają jędrność 
i elastyczność skóry, koją ją 
i mają właściwości ochronne.
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NATURALNE SYBERYJSKIE ZIOŁA, GRZYBY, 
PRZYPRAWY I OWOCE, KTÓRE STOSUJEMY  
W NASZYCH PRODUKTACH

ŚWIAT ROŚLIN SYBERYJSKICH

DRZEWO�KORKOWE�AMUR
Phellodendron amurense
Wraz z gingko biloba, drzewo Amur zalicza się do roślin 
reliktowych, co oznacza, że rosły na Ziemi jeszcze 
przed okresem lodowcowym. Kora tego drzewa jest 
szanowanym składnikiem w medycynie chińskiej i 
środkiem o szerokim zastosowaniu.

WIERZBÓWKA�KIPRZYCKA
Chamerion angustifolium
Ta roślina na Syberii jest znana od bardzo dawna. 
To dlatego, że liście wierzbówki łatwo poddają 
się procesowi fermentacji, tak jak liście herbaty 
zwyczajnej, dzięki czemu można stosować je 
zamiennie. 

ARNIKA
Arnica montana
Arnika – jedno z silniejszych ziół, świetnie 
wpływających na serce i naczynia krwionośne. Jednak 
pozyskać ją nie jest tak łatwo – preferuje ona alpejskie 
łąki i rośnie wysoko w górach, na wysokości 9000 
stóp, co znacznie utrudnia proces jej przetworzenia. 

LEN�SYBERYJSKI
Linum usitatissimum
Mieszkańcy Syberii, tradycyjnie wykorzystywali 
włókna lnu jako zamiennik droższego materiału – 
bawełny. Z nasion, pozostałych po obróbce lnu, z 
czasem zaczęto produkować olej i dodawać go do 
pokarmu. Korzystne działanie oleju lnianego na układ 
sercowo-naczyniowy było odkryte przez naukowców 
dopiero pod koniec XX wieku..

GRUSZCZYNA
Orthilia secunda
Potocznie tą maleńką, drobną, zawsze zieloną roślinę 
nazywa się kobiecą leśną trawą. Nazwa wiąże się z 
tym, że gruszczynkę tradycyjnie stosuje się w leczeniu 
bezpłodności.

SAUSSUREA
Saussurea pygmea
Jest to typowo górska roślina – zazwyczaj rośnie 
na poziomie, w którym występują lodowce. Aby 
ustrzec się przed bezlitosnym słońcem, Saussurea 
wykształciła kilka specyficznych cech: jej łodygi są 
pokryte włoskami, a korzenie przeplatają się, tworząc 
zwartą masę w formie półkuli (miejscowi nazywają ją 
pierścieniem czarownicy).

JODŁA�SYBERYJSKA
Abies sibirica
To wysokie, zawsze zielone drzewo, jest znane ze 
swojej żywicy. W odróżnieniu od sosny lub cedru, pień 
jodły syberyjskiej posiada cienką, miękką i gładką korę 
z licznymi pęcherzykami. Rdzenni mieszkańcy nacinali 
je nożem i zbierali wyciekającą z kory żywicę, którą 
następnie stosowali do gojenia ran.

JAŁOWIEC�SYBERYJSKI
Juniperus sibirica
Na przestrzeni wieków mieszkańcy Syberii poznali 
antybakteryjne i przeciwgrzybiczne działanie jałowca, 
bogatego w olejki eteryczne. Robili oni napar z młodych 
gałązek i myli nim beczki, które nastęnie wykorzystywali 
do przechowywania produktów podczas długiej zimy.

KALINA
Viburnum opulus
Owoce kaliny są bardzo kwaśne i są uznawane za 
niejadalne w większości krajów, gdzie rośnie ten 
gatunek. A ponieważ zasoby żywieniowe Syberii 
są ograniczone, okoliczni mieszkańcy nauczyli się 
przetwarzać te jagody. Najczęściej wykorzystywane są 
jako farsz do tradycyjnego syberyjskiego ciasta.

SYBERYJSKA�ŻURAWINA�
Vaccinium oxycoccus
Dziko rosnąca syberyjska żurawina zawiera dużą ilość 
antyoksydantów. Owoce te mają nie tylko inny skład, 
ale i całkowicie różnią się od swoich amerykańskich 
”odpowiedników” z wyglądu: są mniejsze i grubsze, mają 
o wiele bardziej intensywny aromat, są kwaśne, bez 
nuty słodyczy.

PODBIAŁ�POSPOLITY
Tussilago farfara
Ta roślina posiada charakterystyczną nazwę – podbiał 
pospolity. Związana jest ona z budową liści, których 
powierzchnia jest gładka i chłodna, natomiast spód 
liści jest aksamitna i ciepła..

POMOCNIK�SYBERYJSKI
Chimáphila umbellata
Dosłowne tłumaczenie nazwy tej niewielkiej leśnej 
rośliny w kilku językach oznacza ”lubiącą zimę”. To 
dlatego, że pomocnik syberyjski jest jedną z niewielu 
roślin, porastających północne lasy, w tym także i 
syberyjskie.
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BALSAMY 
SYBERYJSKIE  
MARKA OD 1996 ROKU

LEGENDARNE, 
SPRAWDZONE 
RECEPTURY

Syberyjskie balsamy od 
Siberian Wellness to must-have 
dla każdej rodziny, każdego 
dnia, o każdej porze roku! 

SKUTECZNE FORMUŁY
Połączenie naturalnych 
składników i wieloletniego 
naukowego doświadczenia

ETYCZNOŚĆ
Nie testowano na zwierzętach

NATURALNOŚĆ
88-100% składników 
pochodzenia naturalnego 
w każdym balsamie

24�LATA�SPRZEDAŻY��

>�60�KRAJÓW�ŚWIATA�

>�3�500�000� 
UŻYTKOWNIKÓW�ROCZNIE

BALSAM�DO�AROMATERAPII�
I�MASAŻU�
Ziołowy balsam do masażu i 
aromaterapii. Moc i siła syberyjskiej 
natury w unikalnym koncentracie 
7 ekstraktów roślinnych pomaga 
odprężyć się i przywrócić 
równowagę psychiczną. Trzy 
naturalne olejki – shea, słodki migdał, 
olej rycynowy zapewniają łatwy 
poślizg i zmiękczają skórę. Mieszanka 
olejków eterycznych z drzewa 
herbacianego, jodły i eukaliptusa 
tworzy wyjątkowy relaksujący 
zapach z nutami igieł sosnowych. 
Szybko się wchłania, nadaje się do 
codziennej pielęgnacji ciała.

Skład�aktywny:�ekstrakt�z�kory�dębu,�ekstrakt�
z�pokrzywy,�ekstrakt�z�dziurawca,�ekstrakt�z�
suszonych�jagód,�ekstrakt�z�podbiału,�suchy�
ekstrakt�z�czagi�(10%�polifenoli),�ekstrakt�z�
babki�lancetowatej,�olej�rycynowy,�masło�shea,�
olej�ze�słodkich�migdałów,�kamfora,�witamina�
E,�olejek�z�jodły,�olejek�z�eukaliptusa,�olejek�z�
drzewa�herbacianego.

200 ml 418681� 39,36�zł

UNIWERSALNY BALSAM 
DO�MASAŻU�CIAŁA��
Balsam o działaniu rozgrzewającym 
i relaksującym o wspaniałym zapachu 
to wyjątkowy i wysoce skuteczny 
kompleks silnych składników ziołowych 
i naturalnych olejków eterycznych, 
które wnikają głęboko w skórę i 
przyspieszają regenerację.

Składniki�aktywne: sok sosnowy, olejek jodłowy, olejek 
eukaliptusowy, kamfora, olejek z rokitnika zwyczajnego, 
wyciąg z dziurawca, ekstrakt z grzyba czaga, ekstrakt z 
chmielu, ekstrakt bergenii, ekstrakt z kory dębu, ekstrakt 
z pokrzywy, ekstrakt z pięciornika, ekstrakt z podbiału, 
ekstrakt z piwonii, ekstrakt koniczyny, ekstrakt z dzięgla, 
ekstrakt z solanki, ekstrakt z tymianku.

250 ml 409066� 39,36�zł

97%
NATURAL 7 

3
3 

7 EKSTRAKTÓW 
ROŚLINNYCH

3�NATURALNE�
OLEJE

3�OLEJKI�
ETERYCZNE

KAMFORA�

99%
NATURAL

WKRÓTCE�
W�SPRZEDAŻY
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ODŚWIEŻAJĄCY�PŁYN�DO�PŁUKANIA�
JAMY�USTNEJ�(KONCENTRAT)
OCHRONA JAMY USTNEJ I ŚWIEŻY ODDECH 
KAŻDEGO DNIA.
Chcesz, aby codzienna pielęgnacja była 
jeszcze skuteczniejsza? Natura zna 
właściwe rozwiązanie!  
Koncentrat naturalnej świeżości na 
bazie maklei i olejków eterycznych – 
dla pięknych i szerokich uśmiechów! 
96% naturalnych składników mają 
właściwości profilaktyczne, pomagają 
w utrzymaniu higieny jamy ustnej i 
przyjemnie odświeżają oddech. 
Delektuj się wrażeniem naturalnej 
czystości. Rozmawiaj swobodnie, 
uśmiechaj się szeroko!

Składniki�aktywne: ekstrakt maklei, chloroheksydyna, 
kompleks olejków eterycznych z eukaliptusa, mięty 
pieprzowej, drzewa herbacianego, szałwii, viroli.

250 ml 409069� 30,75�zł

BALSAM�DO�CIAŁA�BASIC
Klasyczna formuła balsamu Uyan Nomo, 
hitu sprzedaży od ponad 10 lat, w nowej 
odsłonie! Kompleks CHONDRO-C z 
bogatym koktajlem olejków eterycznych, 
ekstraktów roślinnych i naturalnych 
substancji regenerujących pomaga 
zachować komfort ruchu. Siarka 
organiczna i chondroityna przyspieszają 
procesy metaboliczne w skórze, działają 
kojąco i dają poczucie komfortu.
100 ml 414328� 28,29�zł

96%
NATURAL

WIELOCZYNNIKOWY KOMPLEKS 
CHONDRO-C:
 • Chondroityna
 • Kamfora
 • Mentol
 • Enzym papaja
 • Żywica z drzew iglastych
 • Siarka organiczna
 • Wyciągi z siedmiopalecznika 

i żywokostu lekarskiego
 • Kompleks olejków eterycznych 

(eukaliptus, jodła, rozmaryn, 
kadzidło, goździk)

93%
NATURAL

BALSAM�DO�
MASAŻU�CIAŁA
Aromatyczny balsam 
łagodzi uczucie zmęczenia 
po wysiłku fizycznym, 
pomaga przy ogólnym 
osłabieniu oraz przywraca 
uczucie komfortu i 
ukojenia. Bogaty kompleks 
ekstraktów z ziół i 
olejek z jodły wpływają 
na szerokie spektrum 
działania produktu: 
aromaterapeutyczne, 
rozgrzewające i 
orzeźwiające. 

Składniki�aktywne: olej z jodły, 
kamfora, olejek eukaliptusowy, 
żywica sosnowa, wyciągi z 
dziurawca, macierzanki, huby 
brzozowej, kory dębu, piwonii 
lekarskiej, podbiału pospolitego, 
pokrzywy zwyczajnej, chmielu, 
bergenii, solanki, naostrzyka 
białego, dzięgla chińskiego i 
pięciornika kurze ziele.

250 ml  
401806� 36,90�zł

UYAN�NOMO�
JOINT COMFORT KREM 
ŁAGODZĄCO-KOJĄCY
Balsam zawiera 
bogaty koktajl olejków 
eterycznych, ekstraktów 
roślinnych oraz 
naturalnych substancji 
regenerujących. Siarka 
organiczna i chondroityna 
przyspieszają przemianę 
materii w skórze, 
ekstrakty roślinne wraz 
z olejkami eterycznymi 
przynoszą ulgę, ukojenie i 
uczucie komfortu skórze. 

Składniki�aktywne: żywica 
jodły, chondroityna, siarka 
organiczna, ekstrakty z żywokostu 
i siedmiopalecznika plamistego, 
papaina, kompleks olejków 
eterycznych (eukaliptus, jodła, 
rozmaryn, olibanum, goździki).

100 ml  
402579� 25,83�zł

PO�RAZ�OSTATNI�
W�KATALOGU
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TRADYCJE SYBERII 
DLA KAŻDEJ  
RODZINY!

100%
NATURAL

ŻEL�ODBUDOWUJĄCY
Skuteczny naturalny kompleks na bazie 
żywicy syberyjskiej, pyłku pszczelego 
i mleczka pszczelego, ekstraktów z 
rozmarynu i amarantusa oraz olejków 
eterycznych z eukaliptusa, jodły, tui i 
lawendy koi oraz pomaga odbudować 
zniszczoną skórę po ekspozycji na słońce, 
wiatr, mróz i po ukąszeniu owadów.

Składniki�aktywne: olejek rycynowy, wosk pszczeli, 
tokoferol, żywica sosnowa, olejek lawendowy, wyciąg 
z liści rozmarynu, olejek jodłowy, olejek eteryczny z tui, 
olejek eukaliptusowy, ekstrakt z mleczka pszczelego, 
ekstrakt z amarantusa, ekstrakt z miodu, ekstrakt 
z pyłku kwiatowego, olejek eteryczny z drzewa 
sandałowego.  

30 ml 416558� 29,52�zł

ZIOŁOWY�BALSAM�DO�
KLATKI�PIERSIOWEJ
BALSAM DO GŁĘBOKIEGO ROZGRZEWANIA 
SKÓRY I MOBILIZACJI SIŁ OCHRONNYCH 
ORGANIZMU
Niezawodny asystent przy 
przeziębieniach i wychłodzeniu. Balsam 
ma na celu rozgrzanie skóry i mobilizację 
sił obronnych organizmu.
Żywica jodły i standaryzowany ekstrakt z 
czerwonej papryki dodadzą organizmowi 
energii, zapewniając efekt rozgrzewający.
Kompleks olejków eterycznych i 
ekstraktów z roślin syberyjskich pomaga 
chronić przed negatywnymi skutkami 
otoczenia, co jest szczególnie ważne w 
trakcie zmian sezonów.  

Składniki�aktywne: żywica jodłowa, kamfora, olejek 
z czerwonej papryki, kompleks olejków eterycznych 
(eukaliptus, geranium, kadzidło, jodła, ravensara, cedr, 
oregano, szałwia, tuja, majeranek, tymianek), kompleks 
ekstraktów roślinnych (kwiat lipy, dąb, pąki brzozy, 
szałwia, mięta).

50 ml 409064� 25,83�zł

TONIZUJĄCY�KREM�DLA�
IDEALNYCH�NÓG
Naturalny krem   z aktywnym kompleksem 
tonizującym szybko łagodzi zmęczenie i 
likwidujący uczucie ciężkości nóg.
 • Aktywacja krążenia krwi w skórze: 

trokserutyna, niacynamid, kofeina, 
ekstrakty z kasztanowca, myszopochu 
i liści winogron.

 • Efekt rozgrzewający i uczucie lekkości: 
wyciągi z pijawki lekarskiej i arniki 
górskiej.

 • Poprawa ogólnego kolorytu skóry: 
olejki eteryczne z mięty, cytryny, 
cyprysu i limonki.

Poczuj lekkość i komfort w każdym kroku!  

Składniki�aktywne: trokserutyna, niacynamid, kofeina, 
ekstrakty z kasztanowca, myszopłochu i liści winogron, 
wyciągi z pijawki lekarskiej i arniki górskiej, olejki 
eteryczne z mięty, cytryny, cyprysu i limonki.    

75 ml 416559� 36,90�zł
95%
NATURAL

97%
NATURAL
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BALSAM�DO�CIAŁA 
ACTIVE
Swoboda ruchu i maksymalne 
zaangażowanie na treningach! 
Balsam z unikalnym 
kompleksem CHONDRO-A i 
ekstraktami ziołowymi dla 
wszystkich, którzy regularnie 
ćwiczą. Przyspiesza aktywację 
krążenia krwi w skórze, daje 
uczucie komfortu mięśniowego 
i przyjemnie rozgrzewa.   
75 ml 414749� 31,98�zł

KOMPLEKS CHONDRO-A 
do codziennego wsparcia 
podczas wzmożonej 
aktywności fizycznej:
 • Glukozamina
 • Metylosulfonylometan
 • Witamina B3
 • Żywica z drzew iglastych
 • Mentol, eter butylowy 

kwasu waniliowego, 
kamfora

TRENUJ  
Z KOMFORTEM!

REGENERUJĄCY�ŻEL�
Z�PANTENOLEM
Regenerujący żel z witaminą E 
i D-pantenolem delikatnie 
pielęgnuje zniszczoną skórę. 
Wzmocniona formuła 
z kompleksem wyciągów 
z drzew iglastych, bogatym 
w poliprenole, wspomaga 
regenerację skóry po 
ekspozycji na słońce, wiatr, 
mróz i ukąszenia owadów. 
Cenna kompozycja z kwasem 
hialuronowym, alantoiną 
i olejkiem tamanu tonizuje 
i odświeża skórę, pomaga 
zlikwidować podrażnienia 
i łuszczenie. Szybko się 
wchłania, nie pozostawia 
tłustych śladów.
93% składników naturalnych

Składniki�aktywne: D-pantenol (5%), olejek 
aleksandryjski laurowy (tamanu), igkasty 
kompleks multiwitaminowy, hialuronian 
sodu, olejki eteryczne z lawendy i drzewa 
herbacianego, alantoina, witamina E (octan 
tokoferylu), ekstrakt z magnolii, skwalan.

40 ml 417706� 30,75�zł

 • kwas hialuronowy
 • witamina E
 • D-pantenol 3%

WKRÓTCE�
W�SPRZEDAŻY

WKRÓTCE�
W�SPRZEDAŻY
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ORZEŹWIAJĄCY�OLEJEK�
DO�MASAŻU�
Odkryj niezwykłe ciepło i energię 
syberyjskich olejków eterycznych i mięty 
o silnym działaniu rewitalizującym. 
Masaż olejkiem poprawia krążenie krwi 
i zmniejsza uczucie zmęczenia. 

Składniki�aktywne: olejki eteryczne z trawy cytrynowej 
i mięty, olejki eteryczne z tymianku i jodły, olej z zielonej 
kawy i orzechów laskowych.  

100 ml  401832 � 30,75�zł

RELAKSUJĄCY�OLEJEK�DO�MASAŻU�
Idealne połączenie drzewa sandałowego, 
kardamonu, geranium i eukaliptusa 
korzystnie wpływa na organizm, 
przywracając siły i wzmacniając układ 
odpornościowy. Wygładza i poprawia 
kondycję skóry. 

Składniki�aktywne: olejek lawendowy, olejki eteryczne 
z mięty i drzewa sandałowego, ekstrakt z koniczyny, 
olej sezamowy. 

100 ml  401834� 30,75�zł

ROZGRZEWAJĄCY�
OLEJEK�DO�MASAŻU
Masaż olejkiem rozgrzewającym ma 
działanie wzmacniające, pobudza 
krążenie krwi w organizmie. Przynosi ulgę 
napiętym lub nadwyrężonym mięśniom. 

Składniki�aktywne: olej z czerwonym pieprzem i paloną 
wanilią, olejki eteryczne z imbiru i cynamonu, olejki 
eteryczne szałwii, wetywerii, mandarynki. 

100 ml  401833 � 30,75�zł
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Esna poziomka & 
Zielona herbata

1 2

3

ZANURZ SIĘ W HARMONII 
Z PRZYRODĄ
Kolekcja stworzona specjalnie dla pielęgnacji skóry 
ciała, kiedy potrzebujesz regeneracji, równowagi 
i zebrania sił, podkreślenia swojej naturalnej urody 
i pięknego wyglądu.

3.��LEŚNA�POZIOMKA�&�ZIELONA�HERBATA
CUKROWY PEELING DO CIAŁA 
Delikatny peeling z cukrem i zmielonymi owocami truskawki doda 
skórze niewiarygodnej miękkości. Zmysłowy aromat poziomki, 
podkreślony odświeżającymi nutami zielonej herbaty, sprawia, 
że pielęgnacja skóry stanowi wyjątkową przyjemność! Ekstrakt 
owoców poziomki - wspaniale odżywia skórę i dodaje jej blasku. 
Codzienna pielęgnacja przy użyciu produktów opartych na dzikich 
jagodach - klucz do doskonałości Twojej skóry! 
Składniki�aktywne: cukier, zmielone owoce truskawki, ekstrakt z zielonej herbaty, 
poziomki i maliny, masło shea i pistacja. 

100 ml 410016� 31,98�zł

1.��LEŚNA�POZIOMKA�&�ZIELONA�HERBATA
KREMOWY ŻEL POD PRYSZNIC 
Kremowy żel pod prysznic o jedwabistej formule i zmysłowym 
aromacie dojrzałej poziomki, zatopionej w odświeżających 
nutach zielonej herbaty. Skutecznie usuwa zabrudzenia, dodaje 
skórze blasku i ujędrnia ją! 
Składniki�aktywne: masło shea i olejek z pistacji, wyciąg z truskawki, zielonej herbaty 
i maliny. 

250 ml 410022� 31,98�zł

2.��LEŚNA�POZIOMKA�&�ZIELONA�HERBATA
NAWILŻAJĄCE MLECZKO DO CIAŁA 
Pielęgnacja skóry prawdziwą przyjemnością! Mleczko o 
delikatnej formule łagodzi i odżywia skórę, nadaje jej zapachu 
zmysłowej truskawki i odświeżającej zielonej herbaty. Sercem 
produktu są luksusowe masło shea i pistacje, tonizujący ekstrakt 
z liści zielonej herbaty, a także ekstrakty z truskawki i maliny, o 
doskonałych właściwościach nawilżających i odżywczych. 
Składniki�aktywne: wyciąg z truskawki, zielonej herbaty i maliny.�

250 ml 410019� 34,44�zł
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CERD�&�JABŁKO
CUKROWY PEELING DO CIAŁA 
Delikatny peeling z cukrem i zmieloną skorupką 
orzechów cedrowych wygładzi skórę, doda jej świeżości 
i miękkości! Wspaniałe masło shea i pistacja mają 
właściwości nawilżające, cenny olejek cedrowy doskonale 
odżywia i dostarcza skórze witaminami. Olejek jodłowy 
w składzie peelingu ma zbawienny wpływ na ujędrnienie 
skóry oraz dodaje jej blasku, ponieważ stymuluje on 
produkcję kolagenu i zwiększa elastyczność skóry. 

Składniki�aktywne: cukier, skorupka orzecha cedrowego, olejek eteryczny 
z cedru, olejek eteryczny z jodły, olejek z pistacji i masło shea. 

100 ml 410015� 31,98�zł

CERD�&�JABŁKO
NAWILŻAJĄCE MLECZKO DO CIAŁA 
Nawilżające mleczko o delikatnej teksturze wspaniale 
się wchłania, łagodzi i nawilża skórę, wygładzając 
ją. Sok z jabłka odświeża skórę, tonizuje i poprawia 
jej elastyczność, cenny olejek cedrowy doskonale 
odżywia. Po zastosowaniu, aromat szlachetnego cedru 
i soczystego jabłka na długo pozostaje na ciele! 

Składniki�aktywne: olejek z cedru i soi, sok z jabłka i olejek eteryczny 
z jałowca. 

250 ml 410018� 34,44�zł

CERD�&�JABŁKO
KREMOWY ŻEL POD PRYSZNIC 
Kremowy żel o aromacie soczystego jabłka i szlachetnego 
cedru zapewni wspaniały nastrój od samego rana! 
Delikatna formuła ze składnikami roślinnymi zapewnia 
skuteczną regenerację i wspaniale odświeża skórę, 
przywracając jej piękno i zdrowy wygląd. 

Składniki�aktywne: masło shea, pistacja i cedr, sok z jabłka i olejek eteryczny 
z jodły. 

250 nl 410021� 31,98�zł

Krem o lekkiej konsystencji i delikatnym aromacie nadaje skórze dłoni 
zachwycający komfort, odżywienie i intensywne nawilżenie. Witamina PP 
stymuluje odnowę skóry, zwiększa syntezę kolagenu, przywraca skórze naturalną 
gładkość i elastyczność. Krem będzie niezastąpionym produktem podczas podróży, 
w pracy i w domu.

OWIES�MLECZNY�&�OLEJ�RYŻOWY�
KREM DO RĄK 
Niesamowicie delikatny aromat! 

Składniki�aktywne: olej z otrębów ryżowych, ekstrakt 
z owsa, witamina PP.

75 ml 411168� 18,45�zł

MALINA & WERBENA
KREM DO RĄK 
Odświeżający aromat jagodowo-cytrusowy 
soczystych malin i świeżej werbeny. 

Składniki�aktywne: ekstrakt maliny, hydrolat werbeny, 
witaminy PP.

75 ml 411170� 18,45�zł
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ROZWIJAJ  
SIĘ W PEŁNI!

ROŚNIJ 
ZDROWO

ODKRYWAJ 
DLA SIEBIE TEN 

PRZEPIĘKNY ŚWIAT!

NIE BÓJ SIĘ 
WIRUSÓW!

 • Dogłębnie przeanalizowaliśmy temat 
zdrowia, odżywiania i rozwoju dzieci, 
aby stworzyć nową linię produktów. 

 • Jak poprzednio, zawierają tylko 
naturalne składniki! 

 • A teraz w składzie znalazły się niezbędne 
składniki odżywcze, mniej cukru i 
żadnych konserwantów! Dla troskliwego 
wsparcia zdrowia i prawidłowego 
rozwoju Twojego dziecka.

VITAMAMA.�OMEGA-3�
"OMEGALODON"�(SMAK�MANGO)
SUPLEMENT DIETY ZAWIERAJĄCY 
WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE 
OMEGA-3 I WITAMINY
Sekret i przebiegłość OMEGAlodona 
tkwi w zabawnych kapsułkach w postaci 
rybek o smaku mango! Suplement 
diety z wielonienasyconymi kwasami 
omega-3 i witaminami dla dzieci 3+. 
Wzięliśmy wysoko rafinowane kwasy 
omega-3 w wysokim stężeniu i dodaliśmy 
witaminy A, D3 i E.
EPA i DHA wpływają na prawidłową pracę 
serca. DHA pomaga utrzymać prawidłowe 
funkcje mózgu i dobre widzenie. 
Korzystne działanie występuje w 
przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA 
dziennie.

Skład: ester etylowy kwasów tłuszczowych z oleju 
rybnego, żelatyna, gliceryna (substancja utrzymująca 
wilgoć), woda, naturalny aromat, witamina E, beta-
karoten (barwnik), witamina A, witamina D.

60 kapsułek / 48 g 500845� 48,60�zł

VITAMAMA�IMMUNOTOPS�SYRUP
SUPLEMENT DIETY Z WITAMINĄ C
Nasz nowy produkt o pysznym smaku 
jabłka i wiśni: wypróbuj Immunotops – 
suplement diety dla dzieci ze słodkim 
syropem oligofruktozowym zamiast cukru! 
Skoncentrowany sok jabłkowy 
i wiśniowy cieszą dobrze znanymi 
smakami, a witamina C pomaga w 
utrzymaniu prawidłowej pracy układu 
odpornościowego.  
• Z�WITAMINĄ�C
• BEZ�BARWNIKÓW
• BEZ�KONSERWANTÓW

Składniki: zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok 
wiśniowy, syrop oligofruktozowy, ekstrakt z rumianku, 
ekstrakt z dzikiej róży, ekstrakt z tymianku, kwas 
askorbinowy, ekstrakt z liści maliny, ekstrakt z babki 
lancetowatej.

95 ml 500715� 23,76�zł

SPOŻYWAJ�KAPSUŁKI�W�
CAŁOŚCI�LUB�DODAWAJ�
DO�POSIŁKÓW!
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VITAMAMA�OMEGA-3�
SUPLEMENT DIETY Z WIELONIENASYCONYMI 
KWASAMI OMEGA-3
Specjalny kompleks kwasów omega-3 dla 
dzieci 3+.
 • DHA pomaga utrzymać prawidłowe 

widzenie i dobre funkcjonowanie 
mózgu. Pozytywny efekt osiąga się 
przy dziennym spożyciu 250 mg DHA.

 • DHA i EPA przyczyniają się do 
normalnego funkcjonowania serca. 
Pozytywny efekt osiąga się przy 
dziennym spożyciu 250 mg DHA i EPA.

 • Kwas alfa-linolenowy pomaga utrzymać 
prawidłowy poziom cholesterolu we 
krwi. Pozytywny efekt osiąga się 
przy dziennym spożyciu 2 g kwasu 
alfa-linolenowego. 

Oryginalne wygodne dawkowanie: 
kształt kapsułki w formie żelatynowej 
rybki poprawia nastrój i chroni zawartość 
przed utlenianiem.

Składniki: olej lniany, żelatyna, ester etylowy kwasu 
tłuszczowego, składający się z oleju z ryb, witamin E, 
A, D.

128 kapsułek / 100 g 500681� 58,32�zł

VITAMAMA BABY

SKONCENTROWANY�BALSAM�
DO�KĄPIELI�DLA�DZIECI�Z�
WODĄ�RUMIANKOWĄ
Podaruj maluchowi radość z 
aromatycznej kąpieli! Produkt na bazie 
ziół nie tworzy piany podczas kąpieli i 
dba o wrażliwą skórę dziecka. Nagietek 
lekarski, uczep i glistnik odświeżają 
skórę i łagodzą podrażnienia. Olejki 
eteryczne lawendy i rumianku koją skórę i 
przygotowują malucha do snu. 

Składniki�aktywne: nagietek lekarski, uczep, glistnik, 
olejki eteryczne lawendy i rumianku. 

200 ml 404241� 33,21�zl

VITAMAMA BABY

MYDŁO�W�PIANCE�DLA�DZIECI�
Z�WODĄ�RUMIANKOWĄ�I�
SOSNĄ�SYBERYJSKĄ
Delikatny płyn w postaci pianki na bazie 
wody rumiankowej i sosnowej skutecznie 
oczyszcza wrażliwą skórę malucha, 
czyniąc ją miękką i nawilżoną. Olejek z 
rumianku i lawendy pielęgnuje delikatną 
skórę malucha, zapobiegając suchości 
skóry i łagodząc podrażnienia. 

Składniki�aktywne: hydrolat z rumianku i sosny, olejki 
eteryczne lawendy i rumianku. 

250 ml 404242� 35,67�zł

VITAMAMA BABY

KREM�DLA�DZIECI�Z�WODĄ�
RUMIANKOWĄ
Niezwykle delikatny krem do kompletnej 
pielęgnacji skóry dziecka od pierwszych 
dni życia. Pantenol wspomaga optymalne 
nawilżenie skóry, wzmacniając jej 
funkcje ochronne. Olejki eteryczne z 
rumianku błękitnego i lawendy łagodzą 
podrażnienia. 

Składniki�aktywne: pantenol, hydrolat z rumianku, olejki 
eteryczne lawendy i rumianku. 

200 ml 404240� 33,21�zł
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EXPERALTA PLATINUM
KOSMETYKI�
PEPTYDOWE�–�
ZAAWANSOWANA�
PIELĘGNACJA�
SKÓRY�TWARZY

Kosmetyki na bazie peptydów są 
znacznie bardziej skuteczne niż 
kremy z dużymi cząsteczkami 
kolagenu i elastyny. Takie 
kosmetyki mają większą 
wartość ze względu na złożony 
proces produkcji i gwarantują 
wspaniały efekt.

Peptydy - związki składające się tylko 
z kilku aminokwasów. Nanocząsteczki 
peptydowe swobodnie wnikają 
głęboko w skórę właściwą, stymulują 
procesy regeneracyjne, pozwalając 
osiągnąć wyraźny i długotrwały efekt 
przeciwstarzeniowy.
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KOMPLEKS�PEPTYDÓW,�
POŁĄCZONYCH�PUDREM�
DIAMENTOWYM
Silny antyoksydant o wysokim 
stopniu bioprzyswajalności 
chroni przed przedwczesnym 
starzeniem.

Zapakowany w specjalne mikrosfery, 
przenika do głębokich warstw skóry, 
gdzie otwiera się, puchnie i uwalniając 
się, wypycha zmarszczki od wewnątrz, 
zapewniając natychmiastowy efekt 
odmłodzenia.

COSMETELLECTUAL�SERUM
Formuła nowej generacji inteligentnego 
serum wzbogacona o Hyaluronic Filling 
Spheres (wypełniacze hialuronowe), 
które długotrwale i głęboko oddziałują 
na zmarszczki. Ekstrakty z huby i płatków 
kwiatów wiśni oraz nasiona syberyjskiej 
żurawiny zapewniają doskonałą 
przeciwstarzeniową i antyoksydacyjną 
ochronę skóry.

50 ml 409280 121,77�zł

WKŁAD WYMIENIALNY

OPAKOWANIE�
ECO-FRIENDLY!

COSMETELLECTUAL�CREAM
Rozpieść swoją skórę luksusowym, 
inteligentnym kremem! Dzięki 
lekkiej i aksamitnej konsystencji 
szybko się wchłania i idealnie 
nadaje się jako baza pod makijaż. 
Sprytna formuła działa na 
poziomie skóry właściwej: 
DiamondSIRT® pomaga 
zregenerować skórę od wewnątrz, 
a SWT-7 ™ (ekstrakt z niebielistki) 
pomaga wygładzić zmarszczki 
pionowe i poziome - pozytywny 
efekt widoczny jest po 7 dniach. 
Ekstrakt z huby ałtajskiej ma silne 
właściwości przeciwutleniające, 
chroniąc skórę przed 
przedwczesnym starzeniem się.
50 ml 413494  
(z wymiennym wkładem)� 125,50�zł�
50 ml 413495  
(wymienny wkład)� 66,40�zł

3 ZALETY:
 ν 85% mniej dwutlenku węgla 
do atmosfery podczas 
przetwarzania opakowań *.

 ν Wewnętrzny termos 
(wymienna jednostka - 
wkład) wykonany jest 
z recyklingowanego PP 
(polipropylenu).

 ν Ponowne użycie drogich, 
pięknych słoiczków. Wymienny 
wkład wewnętrzny można 
łatwo wymienić na nowy.

* Według producenta opakowań RPC BRAMLAGE.

EKOLOGICZNIE�
ODPOWIEDZIALNIE�
ROZSĄDNIE 

WYSOKO�MOLEKULARNY� 
KWAS 
HIALURONOWY
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411998 
 ton 2 / średni

407583 
ton 1 / jasny

NAWILŻAJĄCY�KREM�TONUJĄCY�SPF�15
Luksusowy krem pielęgnacyjny o lekkiej formule 
nawilża skórę i tworzy niewidzialną powłokę, delikatnie 
wyrównującą koloryt. 
Specjalna formuła 3 w 1:
1. Łagodzi proces powstawania drobnych linii i zmarszczek.
2. Przywraca skórze młodzieńczy blask.
3. Chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania UV, 
dzięki SPF.
Regularne stosowanie kremu wpływa na regenerację, 
wzmocnienie i wygładzenie skóry twarzy.
30 ml� 98,40�zł

KREM�POD�OCZY
Wysoko skuteczny krem pod oczy minimalizuje proces 
powstawania zmarszczek mimicznych oraz cieni pod oczami. 
Naturalne oligosacharydy wpływają na dłgotrwałe nawilżenie. Z 
upływem czasu skóra staje się jedrniejsza, elastyczna i napięta. 
Niezwykle lekki naturalny krem   regenerujący na bazie wosku 
pszczelego, jojoby, oliwy i kamelii wzbogacony jest o mocne 
ekstrakty z ganodermy, shikshy i mleczka pszczelego, które 
zapewniają długotrwałą i niewidoczną ochronę.
15 ml 404326� 45,51�zł

KREM�NA�NOC�CELLULAR�REVIVAL
Ulepszona bioliftingująca formuła z efektem wypełniającym 
pomaga wygładzić zmarszczki. Efekt: skóra wygląda na 
wygładzoną i ujędrnioną, a kontur twarzy staje się wyraźniejszy. 
Zawiera cenne roślinne olejki z oliwek, masło shea, olej z 
amarantu i fiołka trójbarwnego, które wpływają na szybką 
regenerację skóry.
50 ml 408374� 98,40�zł

ODMŁADZAJĄCY�KREM�NA�DZIEŃ
Udoskonalona formuła przeciwzmarszczkowa ujędrnia, 
wpływa na przywrócenie naturalnego poziomu nawilżenia 
skóry oraz chroni przed utratą wilgoci. Wchodzące w skład 
kremu naturalne składniki (różeniec górski, nagietek i żeń-szeń) 
dokładnie odżywiają i nawilżają skórę, wpływając tym samym 
na spowolnienie procesów starzenia, wygładzają i dodają blasku. 
Krem zawiera kompleks peptydów, wyciąg z oliwek, różeńca 
syberyjskiego, nagietka i zeń-szenia, które wpływają na głębokie 
i długotrwałe nawilżenie skóry.
50 ml 408373� 98,40�zł

ODMŁADZAJĄCY�ULTRALEKKI�KREM�NA�DZIEŃ
Drogocenny kompleks biopeptydów, ekstrakt z wąkroty 
azjatyckiej oraz olejek rokitnika głęboko nawilżają, odżywiają oraz 
pozwalają przywrócić młodość skórze. Już po kilku tygodniach 
Twoja twarz wygląda na młodszą: zmarszczki są wygładzone, 
kontur bardziej widoczny, a koloryt - wyrównany. Krem do twarzy 
o lekkiej teksturze, u podstaw którego leży olejek z rokitnika oraz 
nasion ałtajskiego rzepaku, wzbogacony ekstraktem z rozmarynu, 
twardnika japońskiego i lakownicy. Krem wspiera Twoje naturalne 
piękno każdego dnia.
50 ml  408372� 98,40�zł
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ODNAWIAJĄCY�PŁYN�MICELARNY�DO�TWARZY
Delikatne oczyszczenie skóry twarzy, powiek i ust. Demakijaż 
bez konieczności tarcia. Nie wymaga spłukiwania. Idealny do 
wszystkich typów skóry. Woda micelarna delikatnie oczyszcza 
skórę, zmywając wszelkie zanieczyszczenia, w tym także 
doskonale radzi sobie z demakijażem oczu
200 ml 408369� 57,81�zł

HYDROFILOWY�OLEJEK�OCZYSZCZAJĄCY
Luksusowy olejek do codziennego oczyszczania skóry oraz 
usuwania makijażu, stworzony na bazie olejków roślinnych 
i wody. Delikatna emulsja świetnie oczyszcza skórę, nie 
pozostawiając na niej tłustej powłoki. Idealny do pielęgnacji cery 
suchej i wrażliwej
200 ml 408368� 60,27�zl

ULTRA�DELIKATNY�KREM�OCZYSZCZAJĄCY
Zmień rytuał codziennego oczyszczenia w czystą przyjemność! 
Ultradelikatny krem oczyszczający jest odpowiedni nawet 
dla cery wrażliwej, którą podrażniają produkty oczyszczające 
na bazie mydła. Dzięki roślinnej formule na bazie olejku 
syberyjskiego cedru i ekstraktu z siemienia lnianego, łagodzących 
skórę, a także ekstraktu z syberyjskiej lakownicy, bogatego 
źródła antyoksydantów, skutecznie usuwa zanieczyszczenia 
i pozostałości makijażu, nie wysuszając skóry. 
100 ml 409977 57,81�zł
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MASKA 
KRIOLIFTINGOWA�
POBUDZA�SKÓRĘ,�
USUWA�ŚLADY�
ZMĘCZENIA�I�
POPRAWIA�STAN�
CERY.

ZŁUSZCZAJĄCY�PEELING�DO�TWARZY
Luksusowy złuszczający peeling zapewnia wielostopniowe 
delikatne oczyszczenie skóry każdego typu, w tym także skóry 
wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Dokładnie usuwa nadmiar 
sebum oraz martwe komórki, oczyszcza pory. Efekt: skóra 
swobodnie oddycha, jest wygładzona.
100 ml 408371� 55,35�zł

ODMŁADZAJĄCY�TONIK�NORMALIZUJĄCY
Odmładzający tonik idealnie zamyka rytuał oczyszczenia 
skóry: łagodzi, regeneruje i przygotowuje skórę do dalszych 
zabiegów pielęgnacyjnych, zwiększając efektywność kremu i 
serum. Formuła, bogata w ekstrakty rzadkich i cennych olejków, 
przyspiesza proces regeneracji komórek, nadając skórze 
młodość i blask.
200 ml 408253� 50,43�zł

ICE�TOUCH�LIFT�LIFTINGUJĄCA�MASKA�DO�TWARZY
Natychmiastowa luksusowa przemiana! Maska chłodząca, 
wzbogacona o orzeźwiające ekstrakty roślinne, o olej z gorczycy 
i wyciąg z lakownicy żółtawej, pobudza skórę twarzy, usuwa 
ślady zmęczenia, zmniejsza obrzęki, zapewnia efekt liftingu. 
Niezastąpiona w upalne dni. Intensywna pielęgnacja podczas 
Twojego rytuału piękna. 
50 ml 410091 � 46,74�zł
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ПОСЛЕДНИЙ�РАЗ� 
В�КАТАЛОГЕ

321

oczyszczenie przygotowanie  
do pielęgnacji

podstawowa  
pielęgnacja

WYGODNE:
 • WZIĄĆ Z SOBĄ
 • ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRODUKTEM
 • PODCZAS PODRÓŻY I WYJAZDÓW

TWOJE�ULUBIONE�PRODUKTY�
W�WERSJACH�MINI

ODMŁADZAJĄCY�
ULTRALEKKI KREM 
NA�DZIEŃ
7 ml 410285� 17,22

ODMŁADZAJĄCY�
KREM�NA�DZIEŃ
7 ml 410286� 17,22

KREM�NA�NOC�
CELLULAR�REVIVAL
7 ml 410287� 17,22

COSMETELLECTUAL�
SERUM
7 ml 410288 � 17,22

COSMETELLECTUAL�
KREM
7 ml 410289� 17,22

ULTRA 
DELIKATNY�KREM�
OCZYSZCZAJĄCY
7 ml 410458� 17,22

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA SKÓRY
OCHRONA�URODY�I�
MŁODOŚCI
KOMPLEKSOWA�PIELĘGNACJA�
DZIAŁA�WYDAJNIEJ,� 
NIŻ ODDZIELNE PRODUKTY

Kompleksowa�pielęgnacja�skóry�–�to�program�pielęgnacyjny�krok�po�kroku�
zaprojektowany�w�celu�maksymalizacji�korzyści�płynących�z�używania�
produktów.�To�piękna�skóra�w�każdym�wieku!
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PRACUJESZ TY —
PRACUJE

BROWNSLIM 
WSPIERA PROCES SPALANIA 

TŁUSZCZU, ZWIĘKSZAJĄC 
EFEKTYWNOŚĆ TRENINGU. 
BROWNSLIM OPARTY JEST 

NA EKSTRAKTACH Z GLONÓW 
UNDARIA PIERZASTODZIELNA 

(LUB WAKAME) I GARCINIA 
CAMBOGIA.

KOMPLEKS EKSTRAKTÓW 
Z ARNIKI, BZU CZARNEGO,  
Kompleks ekstraktów 
z arniki, bzu czarnego, 
kasztanowca i myszopłochu 
w wysokim stężeniu ma 
wyraźny efekt drenażu 
limfatycznego: poprawia 
mikrokrążenie w skórze, 
zapobiega powstawaniu 
zastojów i pomaga usunąć 
nadmiar płynu z organizmu. 
Działa tonizująco i 
ujędrniająco.

MOLEKUŁA X50 zmniejsza 
syntezę lipidów, co 
powoduje zmniejszenie 
objętości i wygładzenie 
„skórki pomarańczowej” na 
powierzchni skóry. Rezultat: 
bardziej smukła sylwetka, 
gładka i jędrna skóra.

THE�BODY�LAB
CELLULITE�SPOT�TOPICAL�
CONCENTRATE�
X50 SILHOUETTE

150 ml 411382� 71,34�zł

WYNIK PO 1 MIESIĄCU *:
 • REDUKCJA OBJĘTOŚCI W 

BIODRACH 1,6 CM.
 • ZAUWAŻALNE 

ZMNIEJSZENIE OZNAK 
CELLULITU (9% REDUKCJA 
EFEKTU „SKÓRKI 
POMARAŃCZOWEJ”).

 • GŁADKA SKÓRA (WZROST 
GĘSTOŚCI SKÓRY O 6,5%).

UDOWODNIONO

** Badania instrumentalne, NATURETHIC (Barcelona).
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L’INSPIRATION 
DE SIBÉRIE 
BY SIBERIAN WELLNESS 

PERFUMOWANY�ŻEL�POD�
PRYSZNIC�TAIGA
Pierwotna tajga: Świeżość sosny 
syberyjskiej rozpływa się w dusznym 
bukiecie leśnym, odkrywając tajemnicę 
naturalnej mocy!
230 ml 409846� 45,51�zł
Górne�nuty:�Igły cedru syberyjskiego, 
kardamon, cyprys północny
Nuty�serca:�syberyjska sosna, świeżość
Nuty�podstawowe:�drzewo sandałowe, 
cedr syberyjski, paczula, bursztyn, balsam 
jodłowy, mech lasu iglastego

PERFUMOWANY�ŻEL�POD�
PRYSZNIC�ALTAI
Ałtajskie lato: powiew wiatru, świeżość 
jezior górskich, delikatne płatki roślin 
i lekkie zawroty głowy na szczytach 
wysokich gór.
230 ml 409848� 45,51�zł
Górne�nuty:�pysznogłówka cytrynowa 
(bergamotka), woda kokosowa, tiare 
(gardenia tahitańska)
Nuty�serca:�kwiat pomarańczy (kwiat 
pomarańczy), ylang-ylang, jaśmin
Nuty�podstawowe:�tuberoza, wanilia 
bourbon, białe piżmo

Górne�nuty: nuty cytrusowe, bergamotka, 
świeżość cytrusów
Nuty�serca:�liście figowe, górska lawenda, 
pikantny imbir
Nuty�podstawowe:�wetiweria, białe 
piżmo, drzewo sandałowe

PERFUMOWANY�ŻEL�POD�
PRYSZNIC�OLKHON
Świeży powiew wolności: lekki wiatr 
na szczycie skały, rozgrzane słońcem 
kamienie, zieleń tajgi, delikatne drzewne 
aromaty...
230 ml 409850� 45,51�zł

LUKSUSOWY ŻEL POD 
PRYSZNIC TWORZY 
PACHNĄCĄ PIANĘ, DELIKATNIE 
MYJE I ZMIĘKCZA SKÓRĘ, 
PRZYWRACAJĄC NATURALNY 
POZIOM PH.
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TWÓJ KONSULTANT:   

  

 www.siberianwellness.com

TRULY SIBERIAN
TRULY�INNOVATIVE
FOR�PEOPLE* 

* MOC SYBERII | SIŁA NAUKI | DLA LUDZI


