
Вдъхновени от вековните принципи на мъдростта и 
силата на новите технологии, 

сътворени, за да даряват сияйна красота и безценно 
здраве, те избраха Вас и Вашето семейство, за да Ви 
направят безкрайно щастливи.

Запознайте се с тях – Нашите изключителни и 
неповторими продукти за БЛАГОДЕНСТВИЕ!

Green Master
The New Wellness Revolution
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Скъпи приятели, 

Добре дошли в света на Green Master – свят на безграничен успех и благоденствие!
 Днес повече от всякога милиони хора по света изпитват безкрайна необходимост да се чувстват по-
здрави, по-красиви, по-жизнени и млади, по-хармонични. Тези хора не желаят да стават вечни клиенти на бизнеса на 
болестите, нездравословните храни и вредните лекарства и затова се интересуват от един по-различен, ранен, 
профилактичен подход към здравето си. 
 При избора си на храна, вода, хранителни добавки, козметика, паста за зъби, уреди за красота и домакински 
продукти, те се ръководят само от едно - желание за благоденствие. Това непрекъснато нарастващо желание доведе 
до нова световна мегаиндустрия – уелнес бизнеса или бизнесът на благоденствието. Wellness – благоденствие, 
благополучие, добро здраве, добра физическа форма. 
 Този нов бизнес е революция, подобна на тази с компютърните технологии в края на 20 век и обединява в една 
кауза всички производители, дистрибутори, предлагащите услуги за здравна профилактика, научни специалисти и 
клиенти, желаещи благоденствието. 
 Уелнес продуктите и услугите са единствените такива, изхарчените пари за които носят само 
удовлетворение и помагат на клиентите да се чувстват по-здрави, по-силни, по-млади и по-щастливи. 
 Като част от тази световна уелнес революция, Green Master Ви предлага широк спектър от изключителни 
и качествени уелнес продукти – хранителни добавки, козметика, уреди за здраве и красота, които ще променят 
живота на Вас и Вашето семейство.
 Освен да бъдете потребители на невероятните ни продукти, Green Master Ви дава възможност да станете 
част от този феноменален бизнес – независими дистрибутори, предлагащи нашите уелнес продукти и бизнес.
 Не се колебайте и вземете в ръцете си тази възможност да спечелите здраве, красота, радост, нови 
приятелства и безгранична бизнес възможност, правейки огромно добро за хората в най-великата индустрия на 
Земята – БЛАГОДЕНСТВИЕТО!
 С най-искрени пожелания, екипът на Green Master
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Krauterhaus Sanct Bernhard      Къщата на билките “Sanct Bernhard”

Повече от 100 години Sanct Bernhard – това означава повече от 100 години опит с всичко, свързано с природата и здравето. 

Мото на компанията - “Само най-доброто за вашето здраве” (Only the best for your health). 

Създаване на компанията – през 1903 година е регистрирана марката Sanct Bernhard. В град Дюселдорф са продавани чайове с билки, брани 

по хълмовете на планината Sanct Bernhard в швейцарските Алпи. 

История и интересни факти – Планината Sanct Bernhard е родното място на световно известната порода кучета – санбернар. През 

първата половина на 20-ти век билките са пакетирани и продавани в Дюселдорф, а през 1960-та година семейство Шулц от град Бад Дизенбах 

поема управлението на компанията. И до днес фабриката за производство на продуктите е позиционирана в красивия град, известен с 

минералните си бани.

Продуктови линии – продуктите, които се произвеждат от Sanct Bernhard са повече от 700 и са свързани с благоденствието на хората : 

биологично активни добавки за здраве, хранителни подправки, козметика за красота и домакински продукти. Ще ги откриете във всички серии 

на нашия каталог.

Мисия на серията Sanct Bernhard:
природните продукти на Sanct Bernhard дават възможност на всеки човек да бъде  щастлив -  да постигне добро здраве, да има красив 

външен вид и да води активен живот – да постигне БЛАГОДЕНСТВИЕ.

Принципи при производството на продуктите на Sanct Bernhard:
натурални съставки от сертифицирани ферми или находища

контрол на качеството на входа и изхода на производствената линия

модерни технологии

доказани рецепти 

синергия на съставките

спазване на всички международни и европейски стандарти за производство

“Здраве в подходяща опаковка”:
атрактивен дизайн на опаковката

специална технология на изработка на опаковката

Сертификати - Сертификат от MDC – medical device sertification GmbH – удостоверява, че се 

провежда непрекъснат контрол на качеството на производство, за да може всяка нова партида 

продукти да съответства на високия стандарт. 

Сертификат от BCS OKO-GARANTIE GMBH – гарантира, че всички съставки на продуктите се 

подлагат на строг контрол от независимата огранизация за еко инспекция -  BCS OKO-GARANTIE 

GMBH.

Оценка от OKO-TEST. Това е немска асоциация на потребителите, която дава оценка 

на продукти във всичките сфери на производството и е изключително влиятелна върху 

отношението на потребителите.
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Масло от черен кимион + витамини и мастни киселини

Маслото на фараоните

„В Черното семе има лек за всичко, освен смъртта“          Древно послание от Изток

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто египетско масло от черен 
кимион, естествен витамин Е-10 I.E, пантотенова киселина-6 mg фолиева кисе-
лина- 100 µg и биотин-100 µg

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: алергии, астма, 
главоболие, мигрена, срив на имунната система, паразитни заболявания 
и противопаразитно въздействие (като основно или съпътстващо 
действие), хипертония и повишен холестерол, язва, гастрит, газове, 
отпадналост, хронична умора. 

Действие: Уникалният състав на маслото от черен кимион определя 
основните му действия: имуностимулиращо, противотуморно, анти-
бактериално. Регулира хормоналния и липиден баланс, стойностите на 
артериалното налягане. 

Допълнително действие: Подобрява функциите на тимусната жлеза, 
стимулира костния мозък, подобрява кръвоснабдяването, стимулира 
сексуалната активност, богат източник на незаменими аминокиселини. 
Заздравява кожата, ноктите и косата. 

Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1-2 капсули се приемат с вода 
или друга течност.

 
Знаете ли, че......

Маслото от черен кимион се нарича „маслото на фараоните“, тъй като е 

намерено в гробниците на Тутанкамон и други египетски фараони. То е било не-

отменна част от живота в древен Рим, Гърция, Близкия и Среден Изток. Извлича 

се от семена на египетското растение Nigella sativ  чрез щадящо студено пре-

соване. Днес лечебните качества на черния кимион са известни и има регистри-

рани 5 патента в САЩ и Европа: за борба и лечение на астма, алергии, диабет, 

псориазис, а също като антивирусно средство и имуностимулатор и инхибитор 

на растежа на ракови клетки.h
e
a
lt
h

ТОП ПРОДУКТ

Опаковка за 90 дни
(180 капсули)
Код: 30409    Цена: 49.00 лв.
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Витамин C с удължено освобождаване 

Защитете организма си!  
С удължено освобождаване за максимален ефект

Състав: Всяка таблетка съдържа 300 mg витамин C.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: настинки и грип, 
тежки физически и психически натоварвания, бедно на витамини 
хранене, алергии, при вирусни и бактериални инфекции.  

Действие: Витамин С е един от най-мощните и най-важни 
антиоксиданти. Подпомага организма при засилване на имунната 
система, превенция и  лечение  на настинки и грип, зарастване на 
рани и фрактури, подсилване на кръвоносните съдове.

Допълнително действие: Необходим е  за здрави зъби, венци, кос-
ти. Подпомага  абсорбцията на желязото. Необходим е за синтеза 
на колаген. Предотвратява превръщането на нитратите (от смог, 
цигарен дим, зеленчуци, бекон и др.) в канцерогени (вещества, причи-
няващи ракови заболявания). Подпомага за намаляване на холестеро-
ла и за предотвратяване на атеросклерозата.

Начин на употреба: 1 таблетка на ден с чаша вода 30 мин. преди 
хранене (най-добре преди закуска).

Знаете ли, че......

Витамин С не се синтезира в организма. Препоръчителните дневни дози 

са в рамките на 200 – 500 mg за възрастни в добро здравословно състояние. 

Дневните нужди нарастват многократно, ако тялото е подложено на трав-

ми, инфекции, тежки физически и психически натоварвания, цигарен дим или 

горещ климат. Таблетките на Sanct Bernhard освобождават витамин C бав-

но и по такъв начин снабдяват за по-дълъг период организма с оптимално 

количество витамин С за подпомагане защитните му сили. С ежедневното 

поемане на една таблетка витамин С -  с удължено освобождаване,  органи-

змът надеждно се снабдява с жизнено важния витамин.h
e
a
lt
h

СУПЕР ЦЕНА

Опаковка за 120 дни
(120 капсули)
Код: 30420    Цена: 19.50 лв.
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За силна имунна система!

С удължено освобождаване за максимален ефект

Състав: Всяка капсула съдържа 300mg витамин C и 5mg цинк.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: чести настинки и грип, 

възстановяване след боледуване, стресови ситуации, проблеми със се-
тивата за вкус и мирис, проблеми с храносмилателния тракт, проблеми с 
ноктите(изтъняване, чупене и бели петна ), кожни проблеми и акне, бавно 
зарастване на рани, при вирусни и грипни заболявания, хронична умора.

Действие: Микроелементът цинк и витамин С са мощни антиокси-
данти. Те подпомагат нормалното функциониране на имунната система,  
заздравяването на рани, профилактиката на акнето и регулирането на 
дейността на мастните жлези. 

Допълнително действие: Цинкът и витамин С подпомагат  синтеза на 
протеини и образуването на колаген, защитата на черния дроб и храно-
смилателния тракт, функционирането на простатната жлеза и растежа 
на репродуктивните органи.

Начин на употреба: 1 капсула на ден с вода.

Знаете ли, че......

Освен витамин C, цинкът е особено важен за подпомагане на защитните сили 

на организма. След желязото, цинкът е най-често срещаният микроелемент като 

количество в човешкия организъм и е съставна част на повече от 200 ензимни 

системи, които са  незаменими за организма. Цинкът предпазва черния дроб от 

химическо увреждане и е съставна част на инсулина. Нивото му в организма се 

понижава при диария, бъбречни заболявания, чернодробна цироза, диабет и обилно 

изпотяване. Организмът не може да произвежда нито цинк, нито витамин С, 

затова се препоръчва редовен прием на биологично активната добавка на Sanct 

Bernhard - за силна имунна система! Всяка капсула освобождава витамин С и цинк 

бавно през целия ден.

Витамин C + Цинк с удължено освобождаване

СУПЕР ЦЕНА

Опаковка за 180 дни
(180 капсули)
Код: 30421   Цена: 30.00 лв.
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Здрава имунна система за вашите деца!  

Състав: Плодове от ацерола на прах, моркови на прах, естествен прах 
от портокали. Всяка капсула съдържа: витамин C – 50mg, витамин Е – 
5,4mg (8 I.E.), магнезий – 40mg, никотинамид(витамин В3) - 10mg, пантоте-
нова киселина  - 3,6mg, витамин B2 – 0,9mg, витамин B1 – 0,8mg, витамин B6 
– 0,5mg, витамин B12 – 1,0µg, фолиева киселина – 300,0µg.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: чести инфекции и 
настинки, за деца във фаза на развитие за изграждане на здрава имунна 
система. 

Действие: Уникалната комбинация от витамини подобрява функционира-
нето на имунната система и съпротивителните сили при децата. 

Допълнително действие: Витамините са жизнено важни вещества, 
които организмът не може да синтезира сам. Балансираното набавяне на 
всички витамини заедно с храната е необходимо за растежа, обмяната на 
веществата и жизнеността.

Начин на употреба: Като допълнение към ежедневната потребност 
препоръчваме децата да дъвчат или смучат 1 таблетка дневно.

Знаете ли, че......

Във възрастта между четири и дванадесет години  децата израстват средно 

с 50 см. През това време теглото им се увеличава почти двойно. Който познава 

децата  знае, че те често пъти се хранят небалансирано и еднообразно. Вместо 

здравословните плодове и зеленчуци, те предпочитат  сладоледа, шоколада, желира-

ните бонбони, пицата, пържените картофи…. последствията:  все повече деца са 

с  наднормено тегло, а липсата на  жизнено важни вещества  ги прави уязвими за 

инфекции и болести. Потребността от витамини  се повишава  поради растежа и 

неправилното хранене.

През 2008 година таблетките с витамини за деца на Sanct Bernhard получават 

оценка “добър продукт” от асоциацията на потребителите “OKO-TEST”.

Витамини за деца

СУПЕР ЦЕНА

Опаковка за 130 дни
(130 капсули)
Код: 30422   Цена: 19.50 лв.
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Таблетки Калций + витамин D3

Калций – минералът на дълголетието 

 Предотвратете остеопорозата!
Заздравете костите! 

Състав: Всяка капсула съдържа: 400 mg калций и 2,5 µg витамин D3 (100 I.E.).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: остеопороза, болки в 
ставите, чупливост на ноктите, мускулни крампи (спазми), екземи, сърцеби-
ене, безсъние, избухливост, нарушено храносмилане и киселини, при сърдеч-
но-съдови заболявания.

Действие: Разумна комбинация за подпомагане на костите. Калцият 
поддържа човешката костна система стабилна и здрава. Значението на 
витамин D3 е в допълнителното улесяване на усвояването на калций от 
организма. За здрави кости, зъби и венци.

Допълнително действие: Комбинацията калций и витамин D3 подпомага 
регулирането на кръвното налягане и пулса, нормалното кръвосъсирване, 
дейността на щитовидната жлеза, сърдечно-съдовата и храносмилателна-
та системи.

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 таблетка с чаша вода преди 
хранене.

Знаете ли, че......

Три таблетки калций + витамин D3 съдържат толкова калций, колкото 1 литър 

прясно мляко! В таблетките на Sanct Bernhard  калцият е в комбинация с витамин 

D3, тъй като само тогава калцият може да се усвои от червата. Без витамин D3 

една част от приетия калций се изхвърля  неизползван. Витамин D3 осигурява и 

вграждането на калций в зъбите и костите. 

През 2007 година таблетките калций+витамин D3 на Sanct Bernhard получават 

оценка “добър продукт” от асоциацията на потребителите OKO-TEST”. h
e
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СУПЕР ЦЕНА

Опаковка за 75 дни
(150 капсули)
Код: 30425   Цена: 30.00 лв.
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Таблетки Калций + Магнезий 

Калций – минералът на дълголетието 

За здрави кости, нормална сърдечно-съдова и 
храносмилателна дейност!

Състав: Всяка таблетка съдържа 120 mg чист калций и 50 mg чист 
магнезий.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: мускулни крампи 
(спазми), болезненост на ставите, чупливост на ноктите, екземи, сър-
цебиене, безсъние, избухливост, нарушено храносмилане и киселини,при 
остеопороза и сърдечно-съдови заболявания.

Действие: Калцият и магнезият (като макроелементи) подпома-
гат: оформянето на неорганичната субстанция на  костите и зъбите, 
заздравяването на  венците, нормалното функциониране на сърдечно-
съдовата, храносмилателната и имунната системи.

Допълнително действие: Комбинацията  подпомага: синтеза на 
множество хормони и ензимни системи, регулирането на кръвното 
налягане и пулса, предаването на нервните импулси, дейността на 
щитовидната и задщитовидната жлези, регулирането на костната 
плътност, функционирането на нервната система. Калцият подпомага 
контракциите на мускулите, а магнезият – тяхното разпускане. 

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 или 2 таблетки (до 5-6 общо) 
с чаша вода преди хранене. Препоръчително  е таблетките калций + 
магнезий да се вземат редовно за по-дълъг период от време.

Знаете ли, че......

Калцият и магнезият са макроелементи, от които човек има непрекъсната 

нужда – дневните дози за поддържане на добро здраве са най-големи при тях. 

В човешкото тяло се намират основно в костите и зъбите – 99% от калция и 

значителна част от магнезия. Останалата част са в мускулите и  кръвта.h
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СУПЕР ЦЕНА

Опаковка за 140 дни
(400 капсули)
Код: 30410   Цена: 39.00 лв.
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Селен плюс A, C и E

Уловете свободните радикали!

Запазете клетките здрави!

Състав: Всяка капсула съдържа: селен – 60µg, витамин C – 100mg, витамин Е – 
16,7mg (25 I.E.), бета каротин – 5mg, магнезий – 40mg.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: чести инфекции, проблеми 
със зрението, стерилитет, сърдечни аритмии, проблеми с щитовидната жлеза, 
дерматологични проблеми, чернодробни увреждания, при засилено физическо и 
психическо натоварване. 

Действие: Микроелементът селен и витамините А, С и Е са мощни анти-
оксиданти, имат силно синергично действие и подпомагат: дейността на 
имунната и сърдечно-съдовата системи, щитовидната жлеза и способността 
за възпроизводство. Магнезият е жизненоважен катализатор на активността 
на ензимите, участващи в производството на енергия.

Допълнително действие: Комбинацията предпазва от образуване на сво-
бодни радикали и от проблеми, свързани с очите, косата, кожата и ноктите. 
Подпомага детоксикацията на организма, нормалната функция на сърцето, 
черния дроб, простатата и дебелото черво, предпазва от образуването на 
ракови клетки.

Начин на употреба: 1 капсула на ден с чаша вода по време на или след 
хранене.

Знаете ли, че......

Основната функция на селена като съставка на ензима глутатион перокси-

даза е да подтиска окислението на липидите (мазнините). Ние си набавяме селен 

чрез зърнените храни. Изследванията показват, че селенът е в недостатъчни 

количества в почвата, а освен това се губи и при обработката на храната.                                                                                                                                         

      Вредното влияние на околната среда, отпадъчните газове, смогът, озонът, слън-

чевите лъчи, наркотичните вещества и стресът могат да доведат до образуване на 

агресивни субстанции. Тези субстанции се наричат „свободни радикали”. Свободните 

радикали могат да окажат влияние върху равновесието на реакциите при обмяната на 

веществата. Капсулите на Sanct Bernhard,  с внимателно съгласуваният състав на Селен 

плюс АСЕ, предлагат уникална възможност за стимулиране на функционалната годност 

на клетките до дълбока старост.h
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Опаковка за 120 дни
(120 капсули)
Код: 30406   Цена: 30.00 лв.
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Сила за нервната система Кажете не на стреса!
Заздравете нервната система!   

Състав: Всяка капсула съдържа: калций – 64,8mg, витаминозна мая – 40mg, никотинамид 
(витамин В3) – 20mg, D-пантотенoва киселина – 10mg, витамин B1 – 1,6mg, витамин B2 – 2mg, 
витамин B6 – 1,9mg, витамин B12 – 1µg.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: хроничен стрес, храносмилателни про-
блеми, липса на апетит, умора, безсъние, безпокойство, изнервеност, депресивни състо-
яния, отпадналост, главоболие, мускулна слабост, сърцебиене, превъзбуда, възпаление на 
кожата, пърхут, при засилено физическо и психическо натоварване. 

Действие: Една от основните причини за възникване на горепосочените заболявания е 
промяна (нарушение) във функциите на централната и (или) периферната нервна система. 
Витамините от група В съставляват важна част от повечето ензимни системи в орга-
низма и техния недостиг или липса предразполага към патологични промени в метаболи-
зма на тялото ни. Липсата на витамини от група В се отразява най-напред на нервната 
система, тъй като тя е една от най-чувствителните. Това предизвиква промени и в дру-
ги системи и органи на тялото и се проявяват като посочените заболявания. В повечето 
пъти сме свикнали да „лекуваме” симптоматично самото оплакване без да обръщаме 
внимание на първоизточника на проблема. Често това е свързано с неправилното хранене 
и липсата на достатъчно количество витамини( особенно от група В). Витамините за 
подпомагане на нервната система на германската фирма Sanct Bernhard са подбрани в 
съответствие със специфичните нужди и изисквания за правилното и функциониране. 

Допълнително действие: Благоприятстват химическите реакции на ензимите с други-
те вещества, подпомагат метаболизма. Подпомагат: функцията на нервната система, 
здрави зъби,коса, нокти, черен  дроб, както и нормалния мускулен тонус на храносмилател-
ната система и правилното функциониране на мозъка. Калцият е важен за поддържането 
на ритмична сърдечна дейност и предаването на нервните импулси. Подобряват развива-
нето на физическите и умствените способности.

Начин на употреба: 1-2 капсули на ден с чаша вода.

Знаете ли, че......

Витамините от група В са водоразтворими. Когато се взимат заедно, действат комплекс-

но, а недостигът на един - води до недостиг на друг. Човешкият организъм не може да ги скла-

дира и е необходимо ежедневното им набавяне. Препоръчителните дневни дози на всеки един 

витамин от групата са различни, но във всяка капсула от витамините на Sanct Bernhard съот-

ношението е спазено. Витамините от В-комплекса са особено важни за нервната система и 

мозъка, за обмяната на веществата, за лигавиците и кожата. Ако не са налични в достатъчни 

количества, човек може бързо да се почувства уморен, отпаднал и раздразнителен.h
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Опаковка за 180 дни
(180 капсули)
Код: 30405   Цена: 30.00 лв.
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АЛОЕ 

чист сок

За истинско здраве и красота!

Сокът от Алое Вера се добива от вътрешния сок на пресни растения алое (aloe 

vera barbadensis miller). Използва се само неразреденият сок. Грижливата преработка, 

незабавна след брането, гарантира запазването на всички полезни компоненти.

Състав: Сок от Алое Вера (aloe vera barbadensis miller) – (99,7%).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: срив на имунната система, 
алергични заболявания, екземи, дерматити, акне, херпес симплекс, туморни 
заболявания, стомашни проблеми, диабет, атеросклероза, отпадналост, про-
блемна кожа, повишен холестерол, рани, контузии, болки в мускули и сухожилия, 
възпаления на дихателните пътища, болки и шум в ушите, хемороиди, бакте-
риални и вирусни инфекции.

Действие: Сокът от алое има доказано имуномодулиращо, антиоксидант-
но, противовъзпалително, противотуморно действие. Подобрява обменните 
процеси в организма.

Допълнително действие: Има мощно противоалергично, антибактериално, 
болкоуспокояващо, регенеративно действие. Подобрява храносмилателната и 
отделителната системи и еластичността на кръвоносните съдове. Повлиява 
положително подвижността на ставите и мускулите.

Сокът от Алое Вера е мощен източник на: аминокиселини (в това число 8 
незаменими), витамини (А, В1, В2, В6, В12, С и Е, фолиева киселина и никотина-
мид), микро- и макроелементи (калций, натрий, желязо, калий, хром, магнезий, 
манган, мед и цинк).

Начин на употреба: 3 пъти дневно преди хранене по 20 ml (около 2 супени 
лъжици) сок от алое вера, смесен с плодов сок.

Знаете ли, че......

Лечебните свойства на Алоето са познати отпреди 4500 г.  В папирус от гроб-

ниците край Тива, Алоето е споменато 12 пъти. Познавали са го римляните, гърците, 

арабите, индийците, японците. Discodes, Plini, Galen, Hipocrat, Paracelsus. Avicenna, които 

смятаме за бащи на модерната медицина, са използвали Алое в практиката си. 

При индианците Алоето е измежду 16-те най-ценни и свети растения. Те са го нарича-

ли “небесно лекарство”. Индианците налма го използвали при рани, ухапвания от змии, 

главоболие. Девойките на маите мажели лицата си със сок от Алое  за да са красиви, 

подобно на  Нефертити и Клеопатра.h
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СУПЕР ЦЕНА

IASC quality

Опаковка за 20 дни
(1000 мл.)
Код: 30403   Цена: 39.00 лв.
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Алое вера + витамини капсули
Бъдете здрави с „Царицата на растенията”!   

Състав: Всяка капсула съдържа 200 mg висококачествен концентрат от 
алое вера 200:1 (съответства на около 3,6 литра сок от алое вера за всяка 
опаковка), 75 mg витамин С, 12 mg витамин Е от естествени източници, 
6,1 mg амид на никотиновата киселина, 4,8 mg пантотенова киселина, 825 µg 
витамин B2, 757 µg Vitamin B6, 583 µg витамин B1, 77 µg фолиева киселина, 88 
µg биотин, 2,75 µg витамин B12.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: отслабнал имунитет, кожни 
проблеми (акне, херпес, псориазис, пърхут, екземи, обриви, рани), възстановя-
ване след тежко боледуване и прием на много лекарства, проблеми с лигави-
цата на стомаха и червата, слабо оросяване на крайниците,за регулиране 
нивата на холестерола и кръвната захар. При физически и психически нато-
варвания, бактериални, вирусни и гъбични инфекции, карциноми.

Действие: Капсулите с Алое вера + витамини подпомагат функциониране-
то на имунната, храносмилателната и кръвоносната системи. 

Допълнително действие: Незаменимите съставки на капсулите подпома-
гат регенерацията на клетките, нормалното функциониране на кръвонос-
ната система, производството на червени и бели кръвни телца в костния 
мозък, контролирането на кръвната захар и дейността на всички вътрешни 
органи. 

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 капсула с вода.

Знаете ли, че......

Алое вера често е наричано „Растение чудо“ или „Царицата на растенията“. То рас-

те най-добре в райони с тропически климат, има плътни  и месести листа. Много хора 

го бъркат с кактус, но всъщност принадлежи към семейството на лилиите. Алоето 

запазва свежестта си при условия, в които други растения биха изсъхнали и загинали, 

като затваря порите си, за да предотврати загубата на ценна влага. 

Хипократ, Александър Велики, Клеопатра, Парацелз, Колумб – дълъг е списъкът 

на онези, които още преди векове високо са ценили  алое вера. И с пълно основание! 

Защото, както днес е вече известно,освен витамините, минералите, ензимите и неза-

менимите аминокиселини, растителната сърцевина на алое вера съдържа много други 

активни вещества, като напр.-  полизахариди, хризофанова киселина, етерични масла и 

т.н. Съответно толкова дълъг е и списъкът с областите на приложение. Ние използ-

ваме естествените активни вещества на алое вера в редица от нашите продукти, 

някои от които бихме желали да Ви представим и препоръчаме.
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НОВО

Опаковка за 35 дни
(100 капсули)
Код: 30417   Цена: 65.00 лв.

15



Нони 

био сок Мощен имуномодулатор и силен антиоксидант

100 % чист сок с оригинално качество от прясно откъснати 
плодове Нони от контролиран биологичен регион.

Сокът на дълголетието!

Нашият витален сок Нони се получава от чист сок от плодовете на Morinda citrifoli, отглеж-
дани в Таити, в контролиран биологичен регион. Използваните плодове се берат и свежи се 
преработват грижливо, така че сокът да запази пълната сила на плода. Виталният Био сок-Нони 
на Sanct Bernhard  е получил разрешение от Федерално бюро за защита на потребителя и безо-
пасност на хранителните продукти (BVL) съгласно Наредба (EС) № 258/97, Novel Food 2003/426/
EС и е доказал равностойността с оригиналния продукт. 

Състав: 100% чист сок от нони от контролиран биологичен район.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: вирусни и бактериални инфекции; диабет; 

регулиране на кръвното налягане; хепатит; тумори, кисти; безплодие, менструални болки, за-
пушени маточни тръби, артрит и ставни болки; остеопороза и фрактура на костите; астма, 
синузит, кашлица, катар, бронхит;  мигрена и главоболие, депресия; болести на простатата;  
изгаряния; при проблеми на черния дроб, бъбреците, пикочния мехур, дебелото черво.

Действие: Виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda citrifolia L) е един от най-силните 
антиоксиданти, познати на човека. Ефективно подпомага състоянието и дейността на сър-
дечно-съдовата и храносмилателната системи. Има мощен болкоуспокояващ ефект. Подобрява 
клетъчната обмяна и регенерацията. Нормализира кръвното налягане.

Допълнително действие: Високоефективен  общотонизиращ  продукт. Притежава анти-
бактериални и противовъзпалителни свойства. Стимулира имунната система чрез активи-
ране на Т-клетките и макрофагите, в резултат на което има и противотуморна активност. 
Подобрява сексуалната функция. 

Начин на употреба: веднъж дневно, половин час преди хранене по 25 ml. чист сок или разре-
ден с малко течност.

Знаете ли, че......

Плодът на диворастящия Нони (Morinda citrifolia L.) от 2000 години е ценен хранителен продукт 

за коренните жители на Полинезийските острови. Топлият тропически климат и плодородната 

почва създават перфектни условия за развитие и отлично качество. Плодовете са от контролиран 

биологичен регион и се преработват прясно набрани. В Полинезия се използва в народната медицина 

още от древността. Счита се за свещено растение поради многостранното му оздравяващо дейст-

вие върху човешкия организъм и като мощен източник на енергия.

* Заради специфичния си мирис и вкус при употреба може да се смесва с плодови сокове. 

*След отваряне, съхранявайте в хладилник и употребете в продължение на 6 седмици!
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Опаковка за 40 дни
(1000 мл.)
Код: 30402   Цена: 80.00 лв.

СВЕТОВЕН ХИТ
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 Спирулина Актив 3 

Естествена енергия за всеки ден!  

Състав: спирулина на прах (80 %). Всяка капсула съдържа 300 mg високо-
качествени естествени микроводорасли спирулина - Spirulina pacifica hawaii.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: възстановяване 
от тежки заболявания, здравословно отслабване, артритни болки, 
хипогликемия, предменструален синдром (ПМС), екземи, регулиране 
нивата на холестерола, кръвното налягане и кръвната захар, при 
тежки физически натоварвания. 

Действие: Спирулината е мощен антиоксидант и засилва  
имунната система. Понижава нивата на холестерола и подобрява 
абсорбцията на минералните вещества.  

Допълнително действие: Спирулината подпомага: нормалното 
функциониране на кръвоносната и нервната системи, обновяване-
то на тъканите и възстановяването на организма.

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 3-4 капсули с много вода 
половин час преди хранене.

Знаете ли, че......

Спирулината е вид едноклетъчно синьо-зелено водорасло (съдържа как-

то хлорофил, така и фикоцианин), което вирее при горещ, слънчев климат  

в сладки води. Наричат я „супер храна” или „храната на бъдещето” заради 

удивителната и способност да синтезира висококачествена, концентрира-

на храна по-ефикасно от всяко друго водорасло. Заради своя  биологически 

уравновесен състав, спирулината се препоръчва като допълнение при веге-

тариански, макробиотичен и конвенционален начин на хранене, при редукци-

онни диети, на спортисти и лица с хипогликемия.В нея се съдържат такива 

високи концентрации от хранителни вещества, които не се откриват при 

нито един вид зърнени култури, билки или други растения, а именно:от 61 до 

71% чист протеин,с перфектен баланс на всички аминокиселини;различни  

витамини, минерали и каротеноиди(вид антиоксиданти,които предпазват 

клетките от увреждане), бета каротин, нетоксично желязо, витамини Е и 

В12, хлорофил, калций,селен, магнезий,цинк, мед,хром, ензими и есенциални 

мастни киселини(включително  гамалиноленова киселина,която се съдържа 

в майчиното мляко) . Спирулината за капсулите на Sanct Bernhard се от-

глежда в естествени условия при хавайското островно крайбрежие.h
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Опаковка за 40 дни
(360 капсули)
Код: 30433  Цена: 65.00 лв.
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АФА Еликсир за мозъка и тялото!

Състав: всяка таблетка съдържа 250mg 100% чисто синьо-зелено водо-
расло Аfanizomenon Flos Aguae(AFA)  от Кламатското езеро.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: тежки психически 
и физически натоварвания, срив на имунната система, стрес, хронич-
на умора, депресии, нервно-психични разстройства, възстановяване 
след инфаркт, възстановяване след тежки и продължителни заболя-
вания, болест на Алцхаймер и Паркинсон,епилепсия, анемия

Действие: Водораслите АФА от кламатското езеро са мощен 
биостимулатор и естествен пречистващ и регенериращ продукт. 
Активират основната адаптогенна ПНЕИ система в организма, 
включваща психика, нервна система, ендокринна система и клетъчни 
хормони и имунна система. 

Допълнително действие: Подобряват общото физическо и 
психическо състояние, съня, подобряват настроението, паметта, 
концентрацията и издръжливостта при умствени натоварвания. 
Стимулира функционирането на епифиза-хипоталамус-хипофиза.

Начин на употреба: 3 пъти дневно по 1-2 таблетки, приемани  с 
течност.

Знаете ли, че......

Кламатските водорасли Аfanizomenon Flos Aguae- AFA са първите живи 

организми на нашата планета, появили се някъде преди 4 млрд години. Синьо-

зелените микроводорасли растат във вода, която идва от геотермални и 

вулканични източници, затова те съдържат богата гама от органични мине-

рали - калций, хром, кобалт, мед, желязо, магнезий, манган, калий, бор, фосфор, 

селен, натрий, сяра, титан, ванадий, цинк и др. По минерално съдържание AFA 

прилича на океанските водорасли като например келп, но не съдържа толкова 

йод. Това е особено важно за хората, които имат проблеми с щитовидната 

жлеза. 

Аминокиселинният профил на синьо-зелените водорасли АФА е сходен с 

този на човешкото тяло, а белтъчното им съдържание е няколко пъти по-ви-

соко от това на месото, соята и другите традиционни протеинови източни-

ци. Те се усвояват отлично от човешкия организъм и са пълноценен естест-

вен източник на минерали, аминокиселини, ензими, антиоксиданти, хлорофил, 

бета-каротин, витамини и други.h
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Опаковка за 40 дни
(120 капсули)
Код: 30418   Цена: 65.00 лв.
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Хлорела
Спрете възпалителните процеси в организма!

Състав: Всяка капсула съдържа 320 mg микроводорасло хлорела на прах.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: дисбактериоза, 
хронични и остри възпалителни процеси от вирусен и бактериален 
произход, остри респираторни заболявания, атеросклероза, проста-
тит, язви, гастрити, хемороиди.

Действие: Хлорелата е силен имуностимулант. Намалява кръвното 
налягане и лошия холестерол. Има противотуморно действие. Използ-
ва се при лъче- и химиотерапия. Подобрява баланса на бактериите в 
стомашно чревния тракт. Прочиства кръвта,черния дроб, бъбреци-
те и червата. При радиация, химически токсини и тежки метали в 
организма.

Допълнително действие: Хлорелата подобрява храносмилането, 
усвояването и отделянето - фибрите в структурата на водораслото 
стимулират перисталтиката, спомагат за растежа на полезните за 
тракта аеробни организми и е подходяща за употреба от хора, стра-
дащи от гастрити, колити, язва и хемороиди.

Начин на употреба: 2 пъти дневно по 3 капсули приемани с теч-
ност.

Знаете ли, че......

Хлорелата е най-богата от всички храни на ДНК и РНК и това я прави 

изключителна храна за мозъка и за дълголетие. Тя е по-богата на хлорофил 

(28.9гр/кг) от което и да е растение, оттам идва и името й. Хлорофилът има 

кръвотворен и анти-раков ефект. Съдържа над 20 витамина (А, от В1 до В12, 

С, Д, Е, К и др.) и минерала с висока биологична активност, като от трите ми-

кроводорасли (хлорела, АФА, сипрулина) е най-богата на желязо и цинк. За раз-

лика от другите зелени водорасли, клетъчната стена на Хлорела се състои 

главно от целулоза и хитин. Това се дължи на високото съдържание на целулоза 

в клетъчната стена, което й позволява да се свързва с токсичните вещества 

и замърсявания и да ги елиминира, което дава на Хлорела високия потенциал 

за абсорбиране и детоксикация през червата. Тя е много подходяща като част 

от програмите за детоксикация.
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НОВО

Опаковка за 30 дни
(180 капсули)
Код: 30419 Цена: 58.50 лв.
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Лецитин Витал капсули Енергични и с бърза мисъл!     

Състав: Всяка капсула съдържа: соев лецитин (17%) – 100mg, корени от 
женшен – 100mg, L-глутаминова киселина – 50mg, ниацин – 18mg, соли и естери 
на витамин Е – 12mg (18 I.E.), витамин B1 (мононитрат) – 1,5mg, витамин B2 
–1,8mg, витамин B6(хидрохлорид) –1,9mg, витамин B12 – 3µg.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: липса на енергия, лоша 
концентрация, проблеми с нервната система, натрупване на мазнини по арте-
риите – атеросклероза, предменструален синдром (ПМС), болки в ставите, 
косопад, токсикация на черния дроб, употреба на големи количества алкохол, 
безсъние, безпокойство, усещане за безсилие и умора, при тежки физически и 
психически натоварвания. 

Действие: Лецитинът подпомага нормалното функциониране на: сърдеч-
но-съдовата система, черния дроб, мозъка, храносмилането на мазнините и 
абсорбцията на мастноразтворимите витамини. Глутаминовата киселина и 
женшенът допълват това по целесъобразен начин. B-витамините, които са 
обхванати в т.нар.витамин B-комплекс, са от особено значение за нервната 
система и мозъка в човешкото тяло, за обмяната на веществата, за лигави-
ците и кожата.

Допълнително действие: Лецитинът и витамините от B-комплекс подпо-
магат: заздравяването на обвивките на нервните клетки, метаболизма на 
мазнините, концентрацията и паметта. Женшенът повишава устойчивост-
та на организма (психическа и физическа).

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 капсула с вода. 

Знаете ли, че......

Лецитинът е вид липид, който е необходим на всяка жива клетка на организма. От 

това есенциално мастно вещество са изградени: защитните обвивки на мозъка, муску-

лите и нервните клетки, както и клетъчните мембрани, чрез които се регулира преми-

наването на хранителни вещества навътре и навън от клетката. Соевият лецитин е 

особено богат на ценни фосфолипиди, които се съдържат във всяка телесна клетка. Те 

са от важно значение при много метаболитни процеси в черния дроб, бъбреците, жлъч-

ката и белите дробове. Освен това лецитинът съдържа важни хранителни съставки 

за нервната система и подпомага съзнателното хранене без холестерин. Лецитинът 

представлява над 30% от главния мозък и над 65% от цялата нервна тъкан в тялото. 

L-глутаминовата киселина е една от 2-те аминокиселини, които влизат в състава на 

човешките белтъци. Тя се използва от мозъка за гориво и синтез на белтъци.

h
e
a
lt
h

Опаковка за 40 дни
(120 капсули)
Код: 30413   Цена: 40.00 лв.
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Бял трън капсули
Детоксикант №:1

Състав: Всяка капсула съдържа 200 mg, сух екстракт от плодове 
на бял трън (Silybum marianum) (30 – 40:1).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: заболявания на 
храносмилателната система, чернодробни и жлъчни заболявания, 
хепатит, цироза, панкреатит.

Действие: Хармонизира и подпомага дейността на храносмила-
телната система, функциите на черния дроб и жлъчката. Повишава 
способността на черния дроб да преработва токсините в организма 
и възстановява увредените чернодробни клетки.  

Допълнително действие: Наред с основното си действие, белият 
трън се препоръчва за понижаване нивата на холестерола, намалява-
не резистентността към инсулина при хора болни от диабет тип II, 
ограничава растежа на туморните клетки при рак на гърдата, прос-
татата и шийката на матката. Белият трън има добро действие 
и при заболявания на кожата, сърдечно-съдовата система, уши-нос-
гърло

Начин на употреба: 1 капсула дневно преди хранене, приета с поне 
200ml вода.

Знаете ли, че......

Главната съставка на белия трън е рядко срещаното биологически ак-

тивно вещество силимарин, което възпрепятства проникването на отров-

ни вещества в клетките на черния дроб и предотвратява токсичното им 

действие.

В момента в САЩ се провежда втората фаза на изследване за въздейст-

вието на  белия трън при хроничен хепатит С. Националният център по 

комплементарна и алтернативна медицина, в сътрудничество с Националния 

институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания, планират 

по-нататъшни проучвания на приложението му при хепатит С и неалкохолен 

стеатохепатит (чернодробна болест, възникваща при хора, които консуми-

рат малко или никакъв алкохол).  

Белият трън се изследва и във връзка с потенциалното му приложение за 

предотвратяване на рака и лечение на усложнения при пациенти, болни от 

СПИН.
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Oпаковка за 90 дни 
(90 капсули)
Код: 30431 Цена: 60.00лв.
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Жен-Шен

Състав: Всяка капсула съдържа 250mg, прах от корени на жен-
шен.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: тежки физически 
и умствени натоварвания, отслабен имунитет, хронична умора и 
отпадналост,еректилна дисфункция и мъжки стерилитет, диабет, 
за въстановяване след прекарани заболявания. 

Действие: Жен-Шенът има мощно имуностимулиращо, адапто-
генно, антистрес, тонизиращо, ерогенно и общоукрепващо дейст-
вие.

Допълнително действие: Подпомага повишаването на физиче-
ската и умствена работоспособност, намалява умората, подо-
брява захранването на мозъка с кръв и кислород. Повишава устой-
чивостта на организма към вредните въздействия на околната 
среда. Панаксовата киселина на корена нормализира обмяната на 
веществата и ендокринната система Влияе благоприятно върху  
кръвоносните съдове  и сърдечната дейност: увеличава амплиту-
дата и намалява честотата на сърдечните съкращения. Регулира 
нивата на инсулин и кръвна захар.

Начин на употреба: 2-3 пъти дневно по 2 твърди капсули приема-
ни с вода или друга течност. 

Знаете ли, че......

Поради своите изключителни качества, Жен-шенът е наричан „Царят 

на растенията”. В природата се срещат различни разновидности, които 

се различават и по силата на своето биологично действие. В продуктът 

на Sanct Bernhard се използва висококачествена суровина от див жен-шен, 

който в редица изследвания е доказал максимално ефективно биологично 

действие. Опитите за изкуствено отглеждане на растението водят до 

получаване на билка с изключително слаба ефективност и въздействие. 

Неподходящ за хора с хипогликемия.h
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Коренът на живота - 
за младост и дълголетие

Oпаковка за 50 дни 
(200  капсули)
Код: 30401   Цена: 65.00 лв.

22



Гинко Билоба

Състав: Всяка капсула съдържа 100 mg. специален екстракт от Гинко 
Билоба

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: отслабване на па-
метта, старческа деменция, нарушено оросяване и кръвоснабдяване на 
крайниците, намалено внимание, болест на Алцхаймер, шум в ушите, све-
товъртеж, главоболие, сърдечна аритмия, глаукома, периферни съдови 
смущения, нервно изтощение, стрес. 

Действие: Гинко Билоба засилва кръвообръщението, оросяването на 
мозъка и крайниците,  подобрява паметта. Проявява съдоразширяващо 
действие,  укрепва стените на кръвоносните съдове, намалява холесте-
рола в кръвта.

Допълнително действие: Гинко Билоба действа като антиоксидант  и 
неутрализира свободните радикали. Възпрепятства агрегацията (слеп-
ването) на тробмоцитите. Добро помощно средство за всички заболя-
вания на нервната система. Увеличава работоспособността и издърж-
ливостта на хората, занимаващи се с умствена дейност. Гинко билоба 
подобрява циркулацията по три различни начина. Първо, предизвиква 
отпускане на артериите, водейки до тяхното разширяване и позволя-
вайки с всеки удар на сърцето през артериалната система да преминава 
повече кръв. Второ, намалява вискозитета на кръвта, като я разрежда 
и по този начин улеснява движението й през малките капиляри. И трето, 
упражнява необяснима регулация на венозния и артериален съдов тонус, 
за оптимизиране разпространението на кръвта до места, които са 
исхемични, без да жертва кръвообращението към другите тъкани.

Начин на употреба: по 1 капсула на ден, приемана с вода или друга 
течност.

Знаете ли, че...... 

Гинко Билоба е най-старият известен дървесен вид – възрастта му се оценява 

на повече от 200 млн. години. Това дърво е последният представител на цял 

клас голосеменни растения, съществуващи от ерата на динозаврите. Листата 

му съдържат 198 активни съставки, които: намаляват нивата на холестерола, 

поддържат еластичността на кръвоносните съдове, елиминират свободните 

радикали, стимулират мозъка, подобряват концентрацията и паметта.h
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№1 за свеж ум и добра памет 

Oпаковка за 150 дни 
(150  капсули)
Код: 30404 Цена: 65.00лв.
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Лутеин Мега Комплекс
Капсули за поддържане на зрението

Запазете зрението си! 

Състав: Всяка капсула съдържа 6 mg лутеин, 2 mg  бета-каротин, 0,9 mg 
цеаксантин, 100 mg екстракт от черни боровинки, 10 mg витамин E и 2,8 mg 
витамин B2, както и 4 mg цинк и 20 µg селен. 

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми със зрението, 
еднообразно хранене, при засилено психическо натоварване и продължителна 
работа пред компютър, дегенеративни проблеми, катаракта и др. 

Действие: Лутеинът се определя като един от най-силните антиоксидан-
ти, а афинитета (предпочитанието) му да се натрупва предимно в макулата 
и способността му да улавя свободните радикали, го прави особенно ценна 
съставка в борбата с дегенеративните заболявания на очите. Той заедно с 
другите активни съставки в капсулите поддържат и изострят зрението. 

Допълнително действие: Тази уникална комбинация от много необходими 
вещества дава ценен принос за запазване здравето на вашите очи. Нама-
лява риска от развитието на две от най-често срещаните дегенеративни  
заболявания на очите, а именно катаракта / перде / и макулна дегенерация. 
Понижава възможността за образуване на тромби, укрепва очните кпиляри 
и подобрява микроциркулацията - действия, особенно важни за доброто със-
тояние на ретината.  Подобрява зрителната острота, намалява чувството 
за умора при работа с компютър. Понижава вероятността от развитие 
на различни заболявания на зрителните органи при по-рисковите групи хора, 
каквито са диабетици и пушачи например.

Начин на употреба:1-2 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода по време на 
или след хранене.

Знаете ли, че: 

Всеки ден нашите очи са изложени на много дразнители. Фактори като - изкуст-

вена светлина, работа с монитор, четене в движещо се превозно средство, слънчева 

светлина, дим, вятър, полени, прах и свободни радикали, натоварват зрението. Затова 

балансираното снабдяване с полезни за очите хранителни вещества е особено важно. 

Дори очите на възрастен човек имат специфична потребност от витамини, микроеле-

менти и антиоксиданти. h
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Oпаковка за 90 дни 
(90 капсули)
Код: 30407   Цена: 49.00 лв.
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Коензим Q10 плюс

Извор на вечна младост             Състав: Всяка капсула съдържа: коензим Q10 – 40mg, магнезий – 45mg, витамин Е – 
18,2mg. (27 I.E.), ниацин – 24mg., пантотенова киселина – 9mg, витамин B1 – 1,65mg, вита-
мин B2– 2,1mg, витамин B6 – 2,1mg, витамин B12– 3,75µg фолиева киселина – 300µg, биотин 
– 75µg, селен – 55µg. 

В нашите продукти ние използваме изключително чист, 100% естествен най-високока-

чествен Q10, добит от ферментацията на дрожди (Kaneka), който е абсолютно иденти-

чен със собствения Q10 на нашето тяло. 

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: отслабнал имунитет, сърцебиене, 
безсъние, избухливост, прединфарктни и слединфарктни състояния, кожни проблеми, 
възпалени венци, парадонтоза. При напреднала възраст, еднообразно хранене, хронич-
на умора, стресови ситуации, физически и психически натоварвания.

Действие: Коензим Q 10 подпомага имунната система, сърдечно-съдовата дей-
ност, кръвообращението, регулирането на кръвното налягане.

Допълнително действие: Мощната комбинация от 4 антиоксиданта – коензим 
Q10, витамин Е, магнезий и селен – предпазва от вредното въздействие на свобод-
ните радикали и  активира жизнената енергия, функциите на сърцето, черния дроб 
и всички жизнено важни органи. Витамините от група В подпомагат: функцията на 
нервите, кожата, косата, черния дроб,  както и нормалния мускулен тонус на храно-
смилателната система и правилното функциониране на мозъка. 

Начин на употреба: 1 път на ден по 1 капсула с чаша вода (препоръчително су-

трин).

Знаете ли, че......

Във всички живи организми ензимите представляват важни биокатализатори, които осигуряват 

протичането на всички химически реакции и жизнени процеси в клетките. За разгръщането на пълната си 

сила, ензимите се нуждаят от така наречените коензими. 

Сред коензимите Q10 има решаваща роля за човешката клетъчна обмяна. Производството и преобра-

зуването на енергията в нашите телесни клетки е немислимо без Q10. Той допринася за „изгарянето” на 

хранителните вещества, които поемаме с храната, т.е. за преобразуването им в жизнено важна енергия 

за телесните клетки и за всички жизнени процеси. Коензим Q10 играе решаваща роля за генерирането на 

клетъчна енергия – 95 % от общата енергия в организма. Още от раждането на човек, организмът веднага 

започва да създава този ценен продукт, без който би настъпила енергийна криза, тъй като сърцето се 

нуждае особено много от него. До към 20-ата година човешкото тяло е в състояние да произвежда само 

коензима Q10 и да снабдява клетките с него. След това настъпва процес на непрекъснато снижаване на 

производството му и към 60-годишна възраст съдържанието му в сърдечния мускул пада двойно, което води 

до нарушаване на сърдечната  дейност и сърдечни заболявания.Q10 е антиоксидант, който може да отдава 

или поема кислород според нуждата. Той предпазва клетките от свободни радикали и поддържа оптимално-

то кислородно ниво в тъканите. Забавя стареенето и на кожата.

Q10 – Възпламеняваща искра за енергия и дееспособност.                                    
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Спрете процеса на стареене!   

Oпаковка за 150 дни 
(150 капсули)
Код: 30430 Цена: 99.00 лв.
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Чесън 

Не пропускайте Чудото на чесъна! 
Кажете не на атеросклерозата и грипа!  

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg луковици чесън на прах. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми с 

кръвното налягане,  нивата на кръвната захар и холестерола, 
поява на плаки по стените на кръвоносните съдове и смущения 
в храносмилането. При вирусни и гъбични инфекции, атеросклеро-
за, нарушения на циркулацията, дихателни проблеми

Действие: Чесънът е мощен антиоксидант и една от най-
ценните храни на нашата планета. Има доказано бактерицидно и 
противовирусно действие. Подпомага функциите на кръвоносна-
та, храносмилателната, сърдечно-съдовата, имунната системи. 

Допълнително действие: Чесънът подпомага: регулирането 
на кръвното налягане, разреждането на кръвта, намаляването 
на свободните радикали, намаляването на кръвната захар, под-
държането на нормални стойности на холестерола, дейността 
на черния дроб и ендокринните жлези. 

Начин на употреба: 2 – 3 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода 
преди хранене.

Знаете ли, че......

Качествата на чесъна са били известни още преди хилядолетия. 

Една от най-ценните съставки на чесъна е етеричното масло, наре-

чено алицин. То е в състояние да предотврати развитието на над 20 

вида бактерии. При термична обработка чесънът губи свойствата си, 

затова чесновите капсули на Sanct Bernhard са приготвени чрез щадящ 

метод на изсушаване.  Така се гарантира, че в използвания прах от луко-

вици, здравословните съставки на чесъна се запазват по сигурен начин.
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СУПЕР ЦЕНА

капсули

Oпаковка за 90 дни 
(180 капсули)  
Код: 30408   Цена: 19.50 лв.
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Омега – 3 рибено масло За здрава кръвоносна система, кожа, нокти, коса!      

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg ценно рибено масло (смесен кон-
центрат от масло от сьомга) с над 30% естествени, сложни ненаситени 
омега-3 мастни киселини EPA (около 18%), DHA (около 12%) и DPA (около 2,5%) и 
3,4 mg естествен витамин Е.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: заболявания  на сърцето 
и мозъка, акне, лупус, псориазис и други кожни проблеми, при проблемна кожа 
и зъби, чупливи нокти, проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени 
вени, стерилитет, предменструален синдром (ПМС), артрит и проблеми със 
ставите, проблеми с кръвното налягане и нивата на холестерола и триглице-
ридите, депресии, при възпалителни процеси.

Действие: Омега 3 мастни киселини и витамин Е подпомагат нормално-
то функциониране на сърдечно-съдовата, кръвоносната, имунната и опорно-
двигателната системи. 

Допълнително действие: Комбинацията  подпомага: изграждането и 
стабилизирането на клетъчните мембрани, клетъчното дишане, неутрали-
зирането на свободните радикали, поддържането на баланса на хормонал-
ните нива; предпазването на лигавиците на устата, носа, гърлото и храно-
смилателната ситема; поддържането на нормалните функции на кожата, 
ставите, кръвоносните съдове, сърцето и мозъка., контролиране нивата на 
холестерола в кръвта и мазнините в тялото

Начин на употреба: 3 пъти на ден по1-2 капсули с чаша вода преди хранене.

Знаете ли, че......

За да се отговори на специфичните физически и духовни изисквания през всеки 

етап от живота, трябва да се обръща внимание на храненето. Нездравословните 

житейски навици, неправилното хранене, недостатъчното движение, алкохолът и ни-

котинът нарушават жизнеспособността. Капсулите омега-3 рибено масло от сьомга 

допълват храната и осигуряват на организма важните сложни ненаситени омега-3 

мастни киселини, които организмът не може да образува сам  в биологически- актив-

на високо концентрирана форма.   Когато необходимото количество е налице, човек 

произвежда множество хормоно-подобни вещества, които регулират всички функции и 

системи в човешкото тяло. 

Витамин Е е мастноразтворим мощен антиоксидант и е известен като „витами-

нът, който забавя стареенето!”h
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Oпаковка за 40 дни 
(120 капсули) 
Код: 30412 Цена: 19.50лв.
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Канела с хром и цинк 
За нормални нива на кръвната захар!     

Състав: Всяка капсула съдържа 200mg, екстракт от канела (10:1) съ-
ответстващ на 2000 mg канела, 50µg хром и 3,5 mg цинк.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: диабет II тип, забавен 
метаболизъм, повишено съдържание на мазнини в кръвта, повишен хо-
лестерол, натравяния. При простудни и грипни заболявания- антисептик, 
нездравословно хранене, стресов начин на живот, липса на движение, 
борба с наднормено тегло и целулит, язва.

Действие: Основното действие на канелата е свързано с регулиране 
стойностите на кръвната захар в организма. Канелата е антиоксидант. 
Тя подпомага обмяната на веществата и кръвоснабдяването. Микрое-
лементът хром подпомага транспортирането на глюкозата (кръвната 
захар) през мембраните на клетките и вътре в клетките, където тя 
може да бъде изгорена и превърната в енергия. Хора, които не получават 
достатъчно хром, могат да развият “нетърпимост към глюкозата” Хро-
мът също така подпомага повишаването на липопротеините с висока 
плътност – добрия холестерол, който помага за изхвърлянето от тялото 
на липопротеините с ниска плътност – лошия холестерол.. Помага за 
поддържането на кръвната захар. Комбинацията  с цинк подпомага клет-
ките при усвояването на глюкозата.

Допълнително действие: Капсулите с канела, хром и цинк подпомагат  
регулирането на храносмилателния процес, клетъчното хранене, кръво-
снабдяването на корените на косата, укрепването на зъбите.

Начин на употреба:1-2 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода.

Знаете ли, че...... 

Канелата е една от най-старите подправки в света. Добива се от кората 

на дървото, която през две години се обелва и  се изсушава, докато стане като 

фин пергамент. Навива се на ролца, но в търговската мрежа по-често се продава 

стрита на фин прах. Родина на канеленото дърво са влажните тропически гори на 

Югоизточна Азия. Цейлонската канела е разространена в Шри-Ланка, Индия, а ки-

тайската се отглежда в Китай, Виетнам и Индонезия. Смята се, че тази подправ-

ка съдържа молекула, чиято структура е сходна с тази на инсулина, също така и 

проантоцианидин, който усилва чувствителността на клетките към инсулина.h
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НОВО

Oпаковка за 180 дни 
(180 капсули)  
Код: 30424   Цена: 49.00 лв.
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AktiVen За здрави крака и вени!     

Състав: Всяка капсула съдържа: eлда на прах 250mg, екстракт от див кес-
тен – 100mg,  витамин C – 75mg, екстракт от червени лозови листа – 50mg, 
ниацин – 10mg, соли и естери на витамин E – 7,8mg, витамин B6-хидрохлорид 
– 1,0mg, витамин B1-мононитрат - 1,0mg.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: болезнени, уморени и нате-
жали крака, разширени вени, проблеми с проточността на венозната кръв, 
отоци, спазми, болки, възпалени капиляри, при тежки физически натоварвания, 
наднормено тегло, продължително стоене на крак, липса на движение, носене 
на обувки с високи токчета, кръстосване на краката при седене.

Действие: AktiVen капсулите  подобряват състоянието при болезнени, 
уморени и натежали крака и спомагат за облекчаване  и премахване на симп-
томите при разширените вени.

Допълнително действие: Капсулите AktiVen помагат за заздравяването 
на кръвоносните съдове, подобряването на проточността на кръвоносните 
съдове и венозната кръв, ускоряването на венозната циркулация , стимулира-
нето на лимфната система.

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода преди хранене.

Знаете ли, че...... 

AktiVen капсули със съдържащите се витамини B1, B3 (ниацин), B6, C и E пред-

ставляват идеалната хранителна добавка за всички, които покрай многото движение 

искат да направят нещо допълнително, за да имат здрави крака и вени. 

Във всички части на дървото на дивия кестен, използвани в медицината, се съдър-

жат различно количество въглехидрати, белтъци, мазнини, гликозиди, сапонини, дъбилни 

вещества, смоли, витамини (С, група В), калий, фосфор, магнезий, калций, натрий и 

желязо, мед, флуор, силиций. На богатия и разнообразен химически състав се дължат 

благоприятните здравни ефекти на дивия кестен - съдосвиващо, болкоуспокояващо, 

противовъзпалително действие. Дивият кестен се използва успешно за укрепване на 

венозни и капилярни стени за намаляване риска от образуване на кръвни съсиреци. 

Елдата (fagopyrum esculentum), която произхожда от Китай, се числи там към най-

важните основни хранителни продукти като биологически пълноценна житна култура. 

Червените лозови листа оказват положително влияние върху кръвоносните съдове 

до най-малките капиляри. Съдържащите се в тях полифеноли, на които се приписва и 

положителния  здравен ефект на червеното вино, се считат за защитен фактор на 

клетките, със силни  антиоксидантни свойства.h
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НОВО

Oпаковка за 60 дни 
(120 капсули)  
Код: 30423 Цена: 39.00лв.
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Зеленоуста мида

капсули
Спрете износването на ставите! Ефективно!    

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чист концентрат от новозе-
ландска зеленоуста мида и 12 mg гликозаминогликани (GAG).

 Sanct Bernhard препоръчва  за подпомагане при: ревматоиден артрит 
и остеоартрит, спондилози и ишиас, болки в ставите, дегенеративни 
процеси в ставите, увреден ставен хрущял, травми, при тежки физиче-
ски натоварвания, наднормено тегло, неправилно движение и продължи-
телно седене на работното място.

Действие: Екстрактът от зеленоуста мида подпомага нормалното 
функциониране на ставите и костите. 

Допълнително действие: В нормалното ежедневие ставите, хрущяли-
те и съединителната тъкан са изложени на разнообразно натоварване, 
поради това е важно да получат всички градивни елементи, от които се 
нуждаят. Капсулите с екстракт от зеленоуста мида подпомагат съхра-
нението и регенерирането на ставите, хрущялите и съединителната 
тъкан, като спомагат и за нормалното функциониране на лигавицата на 
стомаха.

Начин на употреба: 2-3 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода след 
хранене.

Знаете ли, че...... 

Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) се среща само в Нова Зеландия. Харак-

терната зелена устна, заради  която е наречена така, я отличава от всички други 

новозеландски миди. Зеленоустите миди са богати на гликозаминогликани (GAG), 

които при човека се срещат в ставните хрущяли и ставната течност („смазка-

та на ставите“). Тези капсули не случайно са най-продаваният продукт на Sanct 

Bernhard  в света – за съжаление над 50% от хората над 40 годишна възраст  

страдат от проблеми, свързани с опорно-двигателния апарат и ставите, а при 

по-младите процентът застрашително расте.h
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ТОП ПРОДУКТ

Oпаковка за 75 дни 
(150 капсули)  
Код: 30416   Цена: 58.50 лв.
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Колаген Голд екстра
За млада кожа, без бръчки
За здрави стави и кости

Състав: Колагенов хидролизат (90 %), фруктоза.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми и болки 

в ставите и костите. При целулит, за здрави нокти и коса. При 
остеопороза. За блестяща кожа и забавяне процесите на старее-
не. При пародонтоза, дерматози, кожни алергии. 

Действие: Съдържа специално разработен колагенов хидроли-
зат, който се приема отлично от организма и поддържа естестве-
ната регенерация на ставния хрущял. Съдържащите се в колагено-
вия хидролизат аминокиселини са естествени съставни елементи 
на кожата, косата, ноктите, костите, съединителната тъкан и  
ставния хрущял. Високата биологична активност на продукта и 
бързата усвояемост прави Колаген „голд екстра“ незаменим за про-
филактичен прием и при възстановителни процеси, както и за по-
добряване състоянието и дейността на костно-ставния апарат, 
кожата, косата, ноктите, очите.   

Начин на употреба: 1 пълна супена лъжица (10 g) веднъж дневно 
се разтваря в чаша сок или чай и се изпива. След това е добре да 
се пият повече течности. 

Знаете ли, че...... 

Колагенът е основният и най-важен протеин в съединителната тъкан 

при животните и човека, съставлявайки 1/4 oт общата белтъчна маса. 

Съдържанието му варира от около 25% в черепните кости, 50% в хрущяли-

те, 65% в роговицата на окото до 75% в кожата След 25-годишна възраст 

процесът на възпроизводство на колаген се затруднява и постепенно 

отслабва с възрастта. Дисбалансът в биосинтеза на колаген води до 

ускоряване процесите на стареене на меките тъкани и костите (остеопо-

роза), до повяхване на кожата и появата на бръчки.h
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ТОП ПРОДУКТ

Oпаковка за 60 дни 
(колагенов хидролизат 525 гр.)
Код: 30428 Цена: 58.50 лв.
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Масло от вечерна роза

капсули
Хормонално равновесие по естествен път!                                     

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто масло от вечерна роза 
(Oenothera).

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: предменструален 
синдром(ПМС), нарушен менструален цикъл, повишено ниво на холестеро-
ла и триглицеридите, хипертония, склонност към образуване на тромби, 
диабет, бронхиална астма, кожни заболявания, псориазис, екземи, алергии, 
трофични язви, имунодефицитни състояния - хронични възпалителни забо-
лявания, климакс 
(“горещи вълни”, раздразнителност, отпадналост и др.), възпалителни 
гинекологични заболявания, язвена  болест на стомаха и дванадесето-
пръстника, атеросклероза, исхемична болест на сърцето (ИБС), инфаркт, 
мозъчно-съдова болест (МБС) и инсулт, гъбични заболявания. 

Действие: Сложните ненаситени мастни киселини Омега 3 и Омега 6 
(преди всичко гама – линоленова киселина 9 %) са от голямо значение за ме-
таболитните процеси в тялото и подпомагат обмяната на веществата 
и естествения хормонален баланс.

Допълнително действие: Пълноценната хранителна добавка с биоло-
гически активни, сложни ненаситени есенциални мастни киселини способ-
ства  за здрава и жизнена кожа,помага  за доброто разположение в дните 
преди и по време на месечния цикъл,  за доброто здраве и уравновесеност 
по време на климакса

Начин на употреба: 3 пъти дневно по 2 капсули с чаша вода.

Знаете ли, че...... 

Вечерната роза се нарича още пупалка (Oenothera), наименование, което произ-

хожда от гръцките думи “oinos” - вино и “ther” - див звяр. През 1753 г. Пиней нарекъл 

пупалката Onagra (диво магаре) заради сходството на листата на растението 

по форма с магарешките уши. По-късно италианският ботаник Скополи (Scopoli, J. 

A.) го отнася към рода Oenothera. Народните названия са: ослинник, двугодишник 

(Oenothera biennis L.), вечерен цвят, вечерна звезда, лятна звезда, нощна свещ и 

др. Такива наименования пупалката е получила, тъй като нейните цветчета се 

разтварят най-често вечер, за една нощ, фосфоресцирайки с меко сияние. Амери-

канците наричат пупалката - вечерен първоцвет (Evening primrose). Преди хиляди 

години първите знахари на североамериканските индиански племена са използвали 

профилактичните качества на това растение за зарастване на рани.
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НОВО

Oпаковка за 35 дни 
(200 капсули)  
Код: 30429   Цена:40.00 лв.
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Жълт Кантарион

капсули
Усмихнати и спокойни с билката на 

Свети Джон!

Състав: Всяка капсула съдържа 340mg масло от жълт кантарион. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: нервност, свръх-

напрежение, депресия, психосоматични състояния, менструални про-
блеми, безсъние, неврастении, киселини ,гастрит и  язва,  вътрешни 
инфекции. Като съпътстващ продукт за бързо зарастване на рани и 
подобряване дейността на сърдечния мускул

Действие: Маслото от жълт кантарион има нервноуспокояващо, 
противовъзпалително, противомикробно, заздравително действие. 

Допълнително действие: Маслото от жълт кантарион има чудес-
но дейстиве за подобряване състоянието на храносмилателната 
система. Има подчертан кръвоспиращ ефект, подобрява дейността 
на сърдечния мускул и  сърдечната дейност..

Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1 капсула приета с вода или 
друга течност. 

Знаете ли, че...... 

Жълтият кантарион се нарича още „Билката на Св.Джон”, тъй като се 

събира в деня на Св. Йоан (Св. Джон) – 24 юни. Първите сведения за използ-

ването му за лекарствени цели датират още от древна Гърция. Основните 

активни съставки  са хиперицин (управлява невротрансмитерите в мозъка 

- разграждането на медиаторите, като напр. доптамин, норадреналин или се-

ротонин се регулира именно от хиперицина), флавоноиди, хиперфорин(с ясно 

изразено бактерицидно и дезинфекциращо действие,което благоприятства 

заздравяването на рани).
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Oпаковка за 60 дни 
(120 капсули)  
Код: 30411 Цена: 30.00 лв.
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Масло от евкалипт

Състав: Всяка капсула съдържа 100mg евкалиптово масло.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: простудни 

заболявания на дихателните пътища, бронхит, ангина, ларин-
гит, суха кашлица, трахеит, астма, пневмония, грип, простуда, 
фарингит, синузит,  хрема, отит, повишена кръвна захар, камъ-
ни в жлъчката, херпес, мигрена и главоболие, стрес, меланхолия, 
умствена умора, невралгия.

Действие: Евкалиптовото масло има антисептично, антис-
пазматично, обезболяващо, отхрачващо, противовъзпалително, 
диуретично действие. 

Допълнително дейстиве: Активизира умствената дейност, 
има бактерицидно, противовирусно, дезинфекциращо, регенери-
ращо и имуностимулиращо действие. Понижава температура-
та, нормализира кръвната захар.

Начин на употреба:  3 пъти дневно по 1-2  капсули се прием-
ат без да се дъвчат с достатъчно течност, за препоръчване с 
една чаша вода  половин час преди хранене.

Знаете ли, че...... 

Евкалиптовото масло се получава от растящото предимно в 

Австралия, вечнозелено евкалиптово дърво (Eukaliptus globulus), което 

достига височина до 25 м. Съществуват много разновидности на това 

дърво. Маслото се получава чрез дестилация на водна пара на листата 

и връхчетата на клонките. Евкалиптовото масло е един от най-попу-

лярните съставни елементи на различни препарати против кашлица 

или за освежаване на дъха (дражета, пасти за зъби, капки, сиропи).
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Дишай свободно!

Oпаковка за 30 дни 
(80 капсули)  
Код: 30432   Цена: 19.50 лв.
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Редукта фигура фит 

билкова смес 500 g
За да имате желаната фигура!

Състав: Печени листа от мате, какаови кори, листа от къпина, лимо-
нова трева, цветове от хибискус (китайска роза), листа от маточина и 
корени от сладник.

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: задържане на течно-
сти, наднормено тегло, нездравословно хранене, нередовно прочистване 
на организма от токсини, целулит и диети.

Действие: Комбинацията от растения, приготвена като чай, подпома 
пречистването на шлаки и токсини, без да допуска обезводняване. Трайно 
и ефективно регулира теглото и подпомага изгарянето на мазнините.

Допълнително действие: В правилния момент помага да се овладеят 
фазите на „вълчи глад”. 

Начин на употреба: Приготовление: 1-2  чаени лъжички  от сместта се 
заливат с 200 ml кипяща вода и се оставят да киснат 5-10 минути. Преди 
употреба се прецежда. Пие се неподсладен 2-3пъти на ден преди хранене.  

Знаете ли, че...... 

Поемането на течности е особено важно при отслабване. С пренастройване-

то на храненето и набавянето на калориите е свързана  корекцията  в обмяната 

на веществата. Тъй като на практика билковите чайове не съдържат калории, те 

са идеални за набавяне на течности и при курсовете за отслабване и прочистване 

от шлаките. Така отслабването доставя удоволствие! 

Yerba Mate е диворастящо дърво, от чиито листа индианците приготвят 

особен чай. Той действа като балсам не само за тялото, но и за душата. Стиму-

лира имунната и нервната система, зарежда организма с енергия, предпазва го 

от изтощение и забавя процесите на стареене. По данни от института „Луи Пас-

тьор” в Париж чаят от мате съдьржа изключително ценни витамини и минерали, 

необходими за нормалната дейност на организма. Той е богат на витамините С, 

А, В1, В2 рибофлавин, никотинова и пантотенова киселина. Съдържа още каротин, 

желязо, магнезий, калций, калий, танин, етерични масла, които се усвояват лесно 

от организма . Според учените листата на това дърво са с необичайно съчетание 

на жизненоважни елементи и хранителни свойства, каквито не се срещат другаде 

в природата. Настойката усилва паметта и осигурява необходимия фосфор на 

нервните клетки. Пречиства кръвта и регулира нивата на холестерола , подпома-

га храносмилането, , нормализира кръвното налягане. В листата на растението 

е открито веществото матеин, подобно на кофеина, което зарежда организма с 

енергия, помага за концентрация на вниманието и при стрес.h
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ТОП ЦЕНА

Oпаковка за 30 дни 
Код: 30414    Цена: 50.00 лв.
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L-карнитин 

Състав: Всяка капсула съдържа 400mg L-карнитин. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: регулиране на телес-

ното тегло, изгаряне на натрупаните мазнини, повишаване енергията 
на организма, при режим за намаляване на теглото. При сърдечни болки в 
резултат на физически натоварвания, при проблеми с дишането.

Действие: В  клетките карнитинът (в неговата биологично активна 
L-форма) участва в процеса на транспортиране на мастни киселини от 
вътреклетъчната течност (цитоплазмени матрици) в митохондриите, 
при разграждането на мазнини  за генериране на метаболитна енергия.

Допълнително действие: L-карнитинът участва в окислението на 
аминокиселините с разклонена верига, пречи на образуването на млечна 
киселина в мускулите, блокира вредни вещества, които нарушават клетъч-
ната стена. Освен това чрез него се повишава доставката на кислород 
до мускулите и се осигурява енергия, без да се разграждат ценните за 
организма протеини. Има силно антиоксидантно действие, предпазва от 
сърдечен удар и е важен за подобряване функциите на бъбреците и отде-
лителната система. 

Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1 капсула се приема с вода или 
друга течност.

Знаете ли, че...... 

L-карнитинът е естествена за организма аминокиселина, която се среща във 

всяка човешка клетка. L-карнитин е важен за изгарянето на натрупаните в тялото 

мастни депа с цел генериране на енергия. Ако на организма му липса L-карнитин, 

изгарянето на мазнините е нарушено и може да се стигне до натрупването на 

излишни мазнини, умора и намалена дееспособност.
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За повече енергия чрез изгаряне на мазнини!
За оформяне на тялото!

Oпаковка за 100 дни 
(200 капсули)  
Код: 30415  Цена: 50.00 лв.
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Диетичен хранителен продукт със специална захар и подсладители за хране-
не за контрол върху теглото като дневна дажба или заместител на хранения.

Състав: Редукта – Плюс съдържа всички важни хранителни вещества, 
минерални вещества и витамини, от които се нуждае тялото, включително и 
баластни вещества, които подпомагат храносмилането. Обезмаслено мляко на 
прах, модифицирано царевично нишесте, сироп от глюкоза, казеин, декстроза, 
втвърдено соево масло, баластни вещества: пшеничени трици(3%) и инулин (2%), 

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: хора, които искат да отслаб-
ват интелигентно – мастните депа се топят по разумен начин.

Действие: Диетичен хранителен продукт, съдържащ важни витамини, 
минерали и микроелементи, от които се нуждае организма при диета. Редукта 
– Плюс засища и може частично или напълно да замести обичайното хранене.

Допълнително действие: Витамините са субстанции, които организмът не 
може сам да образува, но са необходими за жизнено важни функции. Балансирано-
то набавяне на всички витамини, заедно с храната, е необходимо за растежа, 
обмяната на веществата и жизнеността.

Начин на употреба: Като заместител на храненията: 40 g (около 3 супени 
лъжици с връх) в 200 ml мляко (1,5 % масленост) заменя едно хранене. Моля да 
имате предвид, че продуктът изпълнява желаната цел да заменя храненията 
само в рамките на нискокалорично хранене, заедно с други хранителни продукти.  

Като дневна дажба: 160 g (4 x 40g) в 800 ml мляко (1,5 % масленост) съот-
ветства на една дневна дажба и съдържа съответното количество от всички 
необходими за един ден хранителни вещества.

Редукта - Плюс Ванилия и  Редукта - Плюс Шоко

Стройни с Редукта - интелигентното 
успешно отслабване                                       
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Oпаковка за 15 порции х 40g
(Количество 600 g)  
Код: 30426    Цена: 50.00 лв.
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Приготвяне: Разбъркайте добре праха в млякото или го разбийте в шейкър. 
Моля спазвайте препоръчаните количества прах и данните за млякото.

С Редукта - Плюс  замествате в продължение на около една седмица всички 
хранения при интензивен курс на отслабване. Изяждайте дневно по 4 порции по 
40 g, разбъркани в 200 ml обезмаслено мляко (с 1,5 % масленост). Допълнително 
изпивайте ежедневно по 2 литра некалорични течности (минерална вода или 
чай). Ако искате да отслабнете бавно или да запазите стройна фигура, то в 
такъв случай заменете две хранения дневно с Редукта – Плюс. За продължител-
но прилагане (по-дълго от 3 седмици) се консултирайте с Вашия лекар, защото 
той познава здравословното Ви състояние и знае какво бихте могли да си 
позволите при отслабване.

Знаете ли, че...... 

Разработването на нашата серия Редукта се предхожда от широкообхватни 

изследователски дейности. Резултат: мастните депа се топят по разумен начин.  

Проблемът на много курсове за отслабване е, че по време на диетата на организма 

не се доставят важни хранителни вещества, които той не може да създаде сам. 

Тогава организмът черпи тези вещества от своите собствени депа. По такъв 

начин междувременно се стига до много бързо сваляне на теглото, което всъщност 

се дължи на загубата на течности и разграждането на мускулната маса, докато 

масата на мазнините до голяма степен остава незасегната. Последици: едва при-

ключили с диетата, отново бързо напълняваме – прословутият йо-йо ефект. Целта 

на Редукта е трайното сваляне на теглото, което до голяма степен се основа-

ва само на разграждането на мазнините. Същевременно с помощта на Редукта 

организмът се снабдява с необходимите градивни елементи, които той използва, 

за да изгради и да усили своя опорен апарат ( съединителна тъкан, кожа, мускули). 

Редукта представлява интелигентна храна, с жизнено - необходимите градивни 

елементи - витамини, минерали и микроелементи и отговаря на най-съвременното 

равнище на науката за храненето и на законовите разпоредби на Немската наредба 

за диетите (§14a). С всяка порция Редукта организмът получава необходимите 

градивни вещества за запазване на неговото здраве и дееспособност, но с толкова 

малко калории, че мастната тъкан се разгражда. 

При дълготрайна употреба препоръчваме лекарска консултация, защото лекарят 

познава Вашето здравословно състояние и знае, какво можете да си позволите при 

отслабване.h
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Oпаковка за 15 порции х 40g
(Количество 600 g)  
Код: 30427    Цена: 50.00лв.

38



Отслабване – безразлично как и с какво? 

За да се поддържа физическата и психическата дееспособност  ежедневно в 
организма трябва да протича огромно разнообразие от биохимични реакции. За 
целта тялото се нуждае от точно определено минимално количество „консума-
тиви”, които трябва да се приемат  ежедневно с храната: белтъци, ненаситени 
мастни киселини, витамини, минерали, микроелементи и т.н. Тези минимални ко-
личества са точно изчислени в таблици от световните учени - диетолози. Имен-
но поради това организмът, подложен на диета, иска да бъде задоволен,въпреки 
намаления прием на калории.  

Колко бързо може да се отслабва с Редукта - Плюс? 

Сигурно всеки иска да отслабне бързо. Но внимавайте: междувременно стана 
общоизвестно, че твърде бързото отслабване е нездравословно и не носи нищо 
в дългосрочен план. За съжаление при бързото отслабване не става въпрос за из-
чезване на мастни депа, а за загуба на вода (съпътстващо явление при хранене, 
бедно на въглехидрати и соли). 

С Редукта можете сами да определяте темпото, с което да отслабвате. 
При интензивен курс на отслабване с помощта на Редукта плюс замествате за 
около една седмица всички хранения. Ако искате да отслабвате по-бавно или да 
запазите желаното от Вас тегло, заменете от едно до две хранения дневно с 
Редукта - Плюс.

Редукта съдържа това, което е необходимо на организма :

важни витамини, минерали и микроелементи

баластни вещества за храносмилането 

с добър вкус и засища 

ценен белтък.
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Скъпи приятели, 
 

Здравето на всеки организъм в голяма степен зависи от градивните елементи, които приемаме 
с храната – микроелементи, протеини, въглехидрати, витамини, ензими и др. За съжаление 
съвременната храна е бедна на биологично активни вещества и затова набавянето им с помощта на 
хранителни добавки не е въпрос на неоправдана мода, а част от истинския път към здравето. Наред с 
това, съвременната храна често е източник на голяма група опасни, токсични за човека компоненти, 
които оказват негативно въздействие при общо-възстановителните процеси в организма. 
 
Благодарение на голяма група специалисти по медицина, фармация и хранене, ние създадохме уникална 
серия продукти за възстановяване, подобряване и поддържане на здравето за цялото семейство. 
Създадохме продукти, които са резултат на последни иновационни и технологични разработки на 
основата на природни суровини, за постигане на максимално добри резултати. Нашите продукти 
са богат източник на биологично-активни компоненти за подобряване функциите и състоянието на 
различни органи и системи от човешкото тяло. Те са символ на високо качество и добри, и трайни 
резултати.
 
В производството ние използваме компоненти на водещи световни производители, чийто ефект и 
биологично действие са доказани в редица страни по света и същевременно отчитат последните 
световни достижения в своята област. 
Всички наши продукти са с гарантирано качество, не предизвикват зависимости или нежелани 
странични реакции и могат да се използват дълги периоди от време. 

Насладете се на истинската доза здраве с продуктите, които ние Ви 
предлагаме.  
 

Екипът на „Green Master“
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Сведенията за приложението на виталните гъби за подобряване на здравето имат хилядолетна 
история. Сред източните народи те са спечелили наименованието „еликсир на живота“ и до днес се 
прилагат като мощно средство за възстановяване при редица здравословни поблеми. Всяка една от 
гъбите има своята специфика, но тях ги обединява мощното им имуномодулиращо действие, което се 
дължи на съдърщите се специфични полизахариди (лентинан, ланостан, ганодеран, ланофил,
 грифолан и др.).

Основната защитна система за всеки човек е имунната, която съдържа три взаимно свързани 
и допълващи се защитни реакции – анатомична, инфламоторна, имунна. Първата, анатомичната, 
възпрепятства навлизането на външни чужди агенти в организма и се реализира от кожата и 
лигавиците. Ако първата бариера бъде преодоляна, външните агентни се срещат с втората защита 
– инфламоторната. Предизвикват се локални възпалителни процеси, които целят неутрализация на 
външните агенти. 

Последният защитен елемент е имунният отговор, играещ най-съществена роля в имунната 
система. Това е същинската защитна система на организма. Този процес е известен като фагоцитоза. 
Фагоцитозата се реализира от ключовите клетки – макрофаги и Т-лимфоцити, след тяхното 
активиране. Именно специфичните полизахариди, съдържащи се в гъбите, предизвикват стимулиране 
на Т-лимфоцитите, а те от своя страна на макрофагите, в резултат на което се активира имуната 
реакция на организма. Самият процес е свързан с отделяне на високомолекулен белтък, който 
селективно унищожава туморни клетки, предизвиквайки перфориране на външната им мембрана. 

Основният ефект от действието на виталните гъби е имуномодулиращият. Именно затова те са 
подходящо средство не само в случаите на съществуващи заболявания, а и като превантивно средство 
за подобряване съпротивителните сили на организма, и като сигурна профилактика на организма при 
често боледуване. 

На основата на виталните гъби ние създадехме серия продукти, като отговор на многобройните 
очаквания за допълнителна подкрепа на човешкото здраве. Ние създадохме продукти, които имат 
уникален състав и са с мощно биологично действие за подкрепа на самовъзстановителните сили на 
организма. 

Първият продукт е „Megavital Complex“, който се съдържа като самостоятелен компонент и в 
останалите продукти – Reishi+, Shiitake+, Maitake+, Cordyceps+.

„Megavital Complex“ съдържа седемте най-разпространени, най-добре изучени и с най-мощен ефект 
източни гъби Рейши (Ganoderma lucidum), Шиитаке (Lentinula edodes), Майтаке (Grifola frondosa), Кордицепс 
(Cordyceps sinensis); Кориолус(Coriolus versicolor); Агарикус (екстракт от Agaricus blazei) и Херициум (Hericium 
erinaceus) плюс Селен, Витамин С и Цинк.

СИЛАТА НА ГъБИТЕ ОТ ИЗТОКА
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Съдържание на полизахариди: 
рейши> 30%, шиитаке>30%, майтаке>30%, 

кордицепс> 20%, кориолус > 20%, 
агарикус>40%, херициум> 15%

7 гъби + антиоксиданти

60 капс. x 450 mg
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Код: 30301 Цена: 30.00 лв.

Състав :Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 50 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 50 mg; майтаке (екстракт 
от Grifola frondosa) – 50 mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 50 mg; кориолус (екстракт от Coriolus versicolor)  – 50 mg; 
агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 50 mg; херициум (екстракт от Hericium erinaceus) – 50 mg; 
Витамин С – 50 mg; Селен (Se) – 30 µg; Цинк (Zn) – 6,8 mg.
Действие: Megavital Complex е уникално съчетание от 7 гъби и три антиоксиданта. Богатият състав на полизахариди в 
гъбите, изключителното разнообразие от аминокиселини, белтъци, витамини, микроелементи и ензими правят продукта 
изключително средство за подпомагане организма при справяне с най-тежките заболявания и поддържане на всички органи 
и системи в хармонично състояние. Продуктът има мощно имуномодулиращо, адаптогенно, антистрес, противовирусно 
действие. Нормализира хормоналния баланс, функциите на черния дроб, сърдечно-съдовата, отделителната, храносмилателната, 
кръвоносната системи. Понижава нивото на вредния холестерол, регулира кървната захар и кръвното налягане.  Megavital Complex 
се препоръчва като общоукрепващо средство за целия огранизъм. 

7-те гъби се препоръчват за подпомагане при:

Активиране на имунната система (имуномодулатор);
Съпътстваща терапия при болни от рак;
За подпомагане на организма при химиотерапия;
При срив в имунната система;
Като общоукрепващо средство;
За подобряване функциите на сърдечно-съдовата, отделителната, храносмилателната, кръвоносната системи;
За подобряване функциите на черния дроб;
За регулиране стойностите на кръвната захар, кръвното налягане и нивото на холестерола и триглицеридите.

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене. Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.
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Код: 30303 Цена: 30.00лв.

Състав: Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) – 350 mg;
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 
11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11 mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg; кориолус (екстракт от 
Coriolus versicolor)  – 11 mg; агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от Hericium erinaceus) – 11 mg; 
Витамин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 µg; Цинк (Zn) – 1,5 mg).
Действие: Рейши е известна като „божествена гъба на дълголетието“. Доста често тя се сочи като най-доброто природно 
средство, използвано от китайските лечители. В състава и са доказани 119 терпеноиди – ароматни вещества, които 
имат противовъзпалително, антираково и антивирусно действие. В Япония и Китай гъбата се използва при практически 
всички заболявания. Освен високоактивните полизахариди, тя съдържа важни микроелементи като органичен германий, 
селен, калций, желязо, калий, натрий, манган, цинк, аминокиселини, белтъци, пурин и тритерпеноид. Гъбата Рейши се смята за 
„царят на адаптогените,“ с по-силно действие от това на жен-шена, без да напряга нервната система. Като адаптоген има 
мощно антистрес действие и подпомага при възстановяване от заболявания в резултат на стрес. Наред с това има мощно 
имуномодулиращо и възстановително действие. 
Megavital Complex има мощно подкрепящо действие поради уникалния си състав и биологично действие. 
Гъбата Рейши се пРепоРъчва: 

При нарушени функции на имунната система, съпътстваща терапия при болни от рак(стомах, черен дроб, бял дроб, 
кожа) и при заболявания предизвикани от радиация;

При алергии и вирусни заболявания;
При заболявания на сърдечно-съдовата система, повишен холестерол, хипертония, нарушен сърдечен ритъм след 

инсулт и/или инфркт;
При възстановяване след тежки операции или заболявания;
При нарушени адаптационни способности на организма и хронична умора;
Слаби нерви, страх, безпокойство, нарушен сън;
Подпомага кръвооросяването на мозъка и крайниците;
Помага при язва, гастрит, епилепсия и облекчава болкитте в ставите, костите и мускулите;
Подпомага всички органии и системи в организма; 

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене. Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.

60 капс. x 450 mg

80% REISHI
20% MEGAVITAL COMPLEx

Съдържание на полизахариди > 30%
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60 капс. x 450 mg 

80% MAITAKE
20% MEGAVITAL COMPLEx

Съдържание на полизахариди > 30%
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Код: 30304 Цена: 30.00 лв.

Състав: Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 350 mg; 
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) 
– 11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11 mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg; кориолус (екстракт 
от Coriolus versicolor)  – 11 mg; агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от Hericium erinaceus) – 11 mg; 
Витамин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 µg; Цинк (Zn) – 1,5 mg).
Действие: Гъбата Майтаке, или „танцуващата гъба“ от хиляди години е препоръчвана от източната медицина като средство 
за укрепване на тялото, подобряване на цялостното здраве и удължаване на човешкия живот. Тя е ефективно средство за 
активиране функциите на имунната система, обменните процеси и хормоналния баланс. Има доказан ефект за нормализиране на 
теглото и мазнините. Високата и активност за ефикасно стимулиране на клетъчната имунна реакиция се дължи на съдържащия 
се в гъбата специфичен полизахарид 1.6 бетаглюкан. 
Megavital Complex има мощно подкрепящо действие поради уникалния си състав и биологично действие. 

Гъбата Майтаке се пРепоРъчва: 
Като съпътстваща терапия при раково болни (рак на гърдата, панкреаса, кожата, стомаха, черен дроб, 

простатна жлеза);
За намаляване страничните реакции при химиотерапия и лъчетерапия;
Подобрява състоянието при хепапит и заболявания на черния дроб;
При отслабена имунна система (гъбични, бактериални, вирусни инфекции);
Подпомага хормоналния баланс;
При остеопороза;
При предменструален синдром и патологичен климакс;
Подобрява дейността на сърдечно-съдовата система;
Регулира нивото на кръвната захар (при диабет);
Регулира мазнините.

 Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене. Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.
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60 капс. x 450 mg 80% SHIITAKE
20% MEGAVITAL COMPLEx

Съдържание на полизахариди > 30%
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Код: 30305 Цена: 30.00 лв.

Cъстав : Шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 350 mg; 
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula 
edodes) – 11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11 mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg; 
кориолус(екстракт от Coriolus versicolor)  – 11 mg; агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от 
Hericium erinaceus) – 11 mg; Витамин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 µg; Цинк (Zn) – 1,5 mg)
Действие: Гъбата Шиитаке е може би най-добре изучената гъба от гледна точка на биологична и фармакологична активност и не 
сучайно я наричат „гъбата на императора“. Благодарение на активните си вещества има ясно изразено действие за намаляване 
равитието на тумори и вируси, повишава имунитета, намалява образуването на разпадни метаболитни продукти, значително 
облекчава работата на черния дроб особено при натоварване с токсични вещества, предпазва чернодробните клетки, предотвра-
тява развитието на цироза. Ефективно се използва за намаляване на вредния холестерол в кръвта и регулиране стойностите на 
кръвната захар. Основният полизахарид в гъбата е лентинан. Наред с него се съдържат голямо разнообразие биологично-активни 
вещества – 18 аминокиселини(в това число есенциални), белтъци, Витамините А, В1, В2, В6, В12, С, D, Е, калий, магнезий, калций, на-
трий, фосфор, желязо, силиций и повече от 30 ензима. Megavital Complex има мощно подкрепящо действие поради уникалния си състав 
и биологично действие. 
Гъбата шиитаке се пРепоРъчва: 

При понижен имунитет и тежки заболявания;
Подпомага намаляването на страничните реакции при химиотерапия и лъчетерапия;
Подобрява функциите на стомаха и храносмилателната система
Подпомага регулирането на кръвната захар и кръвното налягане;
Подпомага регулирането на стойностите на холестерола и триглицеридите;
Подпомага дейността на сърдечно-съдовата система;
Подпомага организма при автоимунни заболявания;
Подпомага при психично и стресово напрежение.
 

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене.  Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.
Да не се употребява едновременно с аспирин, синтром и при склонност към кръвотечение. 45



60 капс. x 450 mg
80% CORDYCEPS

20% MEGAVITAL COMPLEx
Съдържание на полизахариди > 20%

Състав: Кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 350 mg; 
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 
11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11 mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg; кориолус(екстракт от 
Coriolus versicolor)  – 11 mg; агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от Hericium erinaceus) – 11 mg;  Вита-
мин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 µg; Цинк (Zn) – 1,5 mg.)
Действие: Основният компонент – кордицепсът се препоръчва като мощен природен антибиотик с широк спектър на действие. 
Ефективен е при различни бактериални инфекции в това число при пневмонии, стрептококови инфекции и др. Продуктът има мощен 
имуномодулиращ ефект и е силен адаптоген. Притежава противовъзпалително действие. Притежава антиоксидантен ефект, 
намалява нивото на липидите, холестерола, подпомага детоксикацията на организма. Заради съдържащите се полизахариди има 
мощно противотуморно действие, регулира нивата на тромбоцитите и балансира калциевия и фосфорния баланс в кръвта. Megavital 
Complex има мощно подкрепящо действие поради уникалния си състав и биологично действие. 
Гъбата коРДицепс се пРепоРъчва за: 

Подпомагане дейността на дихателната (пневмонии, възпалителни процеси, астма, емфизем и др.), кръвоносната, 
отделителната системи (особено при възпалителни процеси в това число на бъбреците, уринарния тракт);

Действа като мощен природен антибиотик (ефективен при вирусни и бактериални инфекции)
Подпомага дейността и функциите на черния дроб;
Подпомага състоянието при туморни заболявания(бели дробове, простата, мозъка, кръвта и лимфата);
Подкрепя организма при химиотерапия за смекчаване на страничните ефекти;
Подпомага  имунната система (действа като имуномодулатор);
Ефективен при стрес, депресии, страх, безпокойство, нарушения в съня;
Подпомага за обща детоксикация на организма;
Подпомага опорно-двигателния апарат;
Подобрява работата на сърдечно-съдовата система;
Повишава либидото.

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене. Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.
При първи симптоми на грип или простуда, дозата се повишава до 6-8 капсули дневно.
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Код: 30302 Цена: 30.00лв.
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Състав: Всяка капсула съдържа: 322 mg - Специфи чен биоактивен комплекс (Шиитаке 
(екстракт от Lentinula edodes) > 25%; Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) >25%; Рейши 
(екс тракт от Ganoderma lucidum) > 40% богат на бета-глюкани, аминокиселини, природен 
органичен германий, витамини, РНК и др.) и 144 mg - Вит С. 

GM mрепоръчва за подпомагане при: Оксидантен стрес, канцерогенни проблеми, артритни 
заболявания, сърдечна недостатъчност, проблеми на кръвоносната система, хипертония, 
химио и лъчетерапия, понижен имунитет, хронична умора, алергии, атеросклероза, след 
прекарани заболявания, работа в замърсена и вредна работна среда. 

Действие: Като мощен антиоксидант, съдържащият се в нашия  биоактивен комплекс 
органичниен германий, ефективно неутрализира свободните радикали, които унищожават 
клетъчната стена, навлизат до ядрото на клетката и предизвикват неконтролируемо делене. 
Наред с това проявава мощно имуномодулиращо действие - увеличава производството на 
интерферон (протеин, който не позволява вирусите да инфектират клетките), активира 
функциите на макрофагите и лимфоцитите.

Допълнително действие: Вложените съставки в продукта подпомагат кръвоснабдяването на мозъка и крайниците, клетъчното 
дишане, ефективно подпомагат свързването и изхвърлянео на токсини от организма, подобряват дейността на сърдечно-
съдовата и отделителната системи, подобряват еластичността на съдовете, има антивирусно действие.

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула след хранене с вода.

Знаете ли, че.....

Органичният германий и неговите феноменални свойства са открити от японския учен Казухико Асаи. Според него, този продукт 

е най-мощният антиокисдант и имуномодулатор. В своите изследвания той установява, че продуктите от източната медицина, ко-

ито най-често и с най-голяма ефективност се използват за борба с ракови и тежки заболявания, съдържат най-голяма концентрация 

органичен германий (витални гъби(особено шийтаке и рейши), жен-шен, алое, чесън, хлорела и др.). Продължавайки своите изследвания 

в тази посока, той доказва, че на основата на органичният германий при растенията се изгражда тяхната имунна и защитна сис-

тема, който ефект се репликира при животните и човешкия организъм, превръщайки органичинят германий в едно от най-успешните 

средства в борбата срещу рака и тежките заболявания. 

В края на 20 век нобеловият лауреат д-р Ото Варбург установява, че раковите клетки се развиват само в анаеробни условия (без 

присъствието на кислород). Така той потвърждава идеята, че свободните радикали, които се свързват с кислорода в клетъчните 

ядра директно предизвикват развитието на карциноми. Органичният германий съдържа в молекулата си 3 кислородни атома, бла-

годарение на което има висока активност при освобождаване на свободен електрон, който ефективно неутрализира активността 

и разрушителното действие на свободните радикали (които имат дефицит на електрони и това ги прави изключително агресивни 

и реактивоспособни). Установено е, че механизмът на действие приключва със свързване на свободните радикали и отделянето им 

чрез урината, което не дава възможност за никакви нежелани реакции или натрупвания на органичния гамраний в организма. 

 Германор 132
Супер антиоксидант
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Код: 30306 Цена: 60.00 лв.
(60 капсули) 
Опаковка за 30 дни
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Серия “Царски Билки”

  Представяме Ви серия продукти за подобряване дейност-
та и състоянието на различни органи и системи в човешкото 
тяло. Така както Хипократ е казал „Нека храната  бъде твое-
то лекарство, а лекарството-храна“, така и ние се стремим 
да предоставим на всеки от Вас най-добрата подкрепа в не-
равната битка с нездравословните условия на живот, тотал-
ното замърсяване и постоянния стрес, които са основните 
причинители на заболявания в съвременния свят. 

Стъпвайки на най-добрите традиции на родното природо-
лечение и използвайки последно поколение технологии за про-
изводство, ние Ви предлагаме цяла гама продукти, от които 
сами или с помощта на нашите консултанти можете да напра-
вите най-добрия избор за себе си или за своето семейство.

Всеки наш продукт е гаранция за високо качество, ефектив-
но действие и великолепен резултат. Изберете своята „ис-
тинска доза здраве“от богата палитра, която Ви предлагаме 
и се наслаждавайте на жизненост и добро самочувствие.

Бъдете здрави, Green Master
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Препоръчвам за подпомагане при:

Хронична умора, отпадналост, 
нарушения в паметта и оросяването, 
понижени жизнени функции, тежки 
умствени и физически натоварвания, 
алергии, възпалителни процеси на 
ухото, нарушени функции на главния 
мозък, мигрена, мозъчна умора, 
отслабване на паметта, парези, 
спазми на мозъчните съдове, 
промяна в условията на живот, резки 
климатични промени.

Царски билки

Златна формула

състав: Пчелен мед, екстраки от Златен корен, Гинко-билоба, Звъника, Шипка. 

Действие: Продуктът притежава мощно природно адаптогенно, имуномодулиращо, антиоксидантно и 

антистресово действие. Разширява биохимичните и функционални способности на организма. Подобрява 

паметта, кръвоснабдяването, еластичността на кръвоносните съдове, клетъчното дишане, Регулира кръвното 

налягане, подобрява и нормализира лимфния поток.  Хармонизира обмяната на веществата, благоприятно повлиява 

основната адаптогенна ПНЕИ – система, включваща психика, нервна система, ендокринна система и клетъчни 

хормони и имунна система. 

Допълнително действие: Предизвиква общо укрепване и цялостен възстановителен процес, повишава лактацията 

при жените, предотвратява отлагане на вреден холестерол, неутрализира вредните лъчения и химическите 

отрови, регулира нивото на кръвната захар, подобрява издръжливостта и работоспособността особено в 

екстремна обстановка. 

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml), разтворени в 50 ml вода, сок или друга течност

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml
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Код: 30101  Цена: 19.90 лв.
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Царски билки

За жената 

състав: Пчелен мед,  екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Маточина, Лайка, Коприва(семена), Полен, Мента, 
Дилянка

Действие: Регулира и нормализира хормоналния баланс, подобрява кръвообръщението, действа адаптогенно, антис-
тресово, нервноуспокояващо и общоукрепващо. 

Допълнително действие: Гарантира цялостно укрепване на организма, понижава нивото на вредния холестерол, 
подобрява самочувствието, премахва психични смущения по време на менопауза, подпомага отделянето на токсини 
от организма, хармонизира обменните процеси.

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml ), разтворени в 50 ml  вода, сок или друга течност

Препоръчвам за подпомагане при: 

Навлизане в менопауза, месечни 
неразположения, дисменорея, 
възпалителни процеси в половата 
система, общи неразположения, 
хормонални нарушения преди, 
по време и след менопауза, 
потиснатост, нервно напрежение, 
намалена работоспособност, 
сърцебиене, безсъние. 

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30102  Цена: 19.90 лв.
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250ml

Препоръчвам за подпомагане при: 

Възпалителни процеси, 
простатит, затруднено и 
болезнено уриниране, аденома 
на простатата, простатна 
хипертрофия, намалена полова 
активност, следоперативно 
възстановяване на простатната 
жлеза.

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. МангалджиевЦарски билки

За мъжа

състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Коприва (корени и семена), Див кестен, Прополис, 

Полен, Ветрогон, Смрадлика

Действие: Подобрява дейността и нормализира функциите на “второто сърце на мъжа” – простатната жлеза. 

Действа противовъзпалително и антисептично. Подобрява проходимостта и нормализира уринирането. Проявява 

оздравителен ефект при проблемите, които следват от израждането на простатната жлеза, дължащи се на 

инфекции и промени в хормоналното развитие и предизвиква обратно развитие на разрасналата се жлезиста 

тъкан. 

Допълнително действие: Подобрява еластичността на гладката мускулатура, клетъчното дишане, действа 

капиляроукрепващо, общостимулиращо, повишава работоспособността, ликвидира инфекциозни причинители в 

простатата, доставя на организма биологично усвоим цинк. 

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml ), разтворени в 50ml  вода, сок или друга течност

Код: 30103   Цена: 19.90 лв.
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Препоръчвам за подпомагане при: 

Нарушения от общ характер в 
здравословното състояние при 
деца над 2 години, отслабен 
имунитет, грип, простудни 
заболявания, бронхити, 
бронхопневмонии, ангина, 
кашлици, безапетитие, нарушена 
концентрация, н апрежение, стрес, 
тежки умствени натоварвания. 

Царски билки

За детето

състав: Пчелен мед,екстракти от Златен корен, Ехинацея, Лайка, Шипка, Мащерка

Действие: Продукт с биологично-активно действие за общо укрепване на детския организъм. Активира 

дейността на имунната система, проявява антистресово, адаптогепнно, противовъзпалително, антиоксидантно 

действие. 

Допълнително действие: Неутрализира вредата от употребата на синтетични лекарствени препарати, 

доставя природен витамин С в биологично активната му форма, гарантира цялостна подкрепа, добра кондиция и 

работоспособност за най-нежния организъм. 

Дозировка: До 3 години – 1/2 ч.л(2,5 ml ) 3-6 години – 1 ч.л., (5 ml ), над 6 години – 1-2 ч.л.(5-10ml ), разтворени в 50 

мл. вода, сок или друга течност 2 пъти дневно поне 30 мин. преди хранене

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30104   Цена: 19.90 лв.
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Препоръчвам за подпомагане при:  

Голяма група костни и ставни 
заболявания, артрити, 
ревматизъм, ревматоиден 
полиартрит, остеопороза, болки 
в стави и кости, счупвания, 
изкълчвания. 

Царски билки

За опорно-двигателната система 

състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Див кестен, Глог, Сладник, Бял равнец, Хвощ. 

Действие: Проявява противовъзпалително и регенеративно действие, нормализира смазването на ставните 

повърхности, ускорява зарастването и растежа на костите. Има ясно изразен противоболков, адаптогенен и 

общоукрепващ ефект. 

Допълнително действие: Понижава холестерола, нормализира кръвното налягане и еластичността на 

кръвоносните съдове. Проявява имуномодулиращ и общоукрепващ ефект. Ускорява зарастването на рани и язви, 

има доказано тонизиращо и противосъсирващо действие.

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml ), разтворени в 50ml  вода, сок или друга течност

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30105  Цена: 19.90 лв.
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Препоръчвам за подпомагане при: 

Възпаления на горните дихателни 
пътища, катари, ринити, кашлици, 
фарингити, бронхити, алергии, 
бронхопневмонии, белодробни 
абсцеси, спазми на дихателните 
пътища, астма, затруднено 
дишане. 

Царски билки

За дихателната система 

състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Живовляк, Бъзов цвят, Босилек

Действие: Нормализира дейността на дихателната система, премахва възпаления, нормализира състоянието на 

лигавицата, еластичността и проходимостта на алвеолите, има отхрачващо и антисептично действие, действа 

смекчително и противовъзпалително, подобрява обмена СО
2
/О

2
 в белите дробове. 

Допълнително действие: Проявява имуномодулиращ и капиляроукрепващ ефект. Подобрява кръвоснабдяването 

в главния мозък, оздравява тлеещи възпалителни огнища в целия организъм. Елиминира пагубното действие на 

градския смог и замърсената околна среда. Идеално средство за подкрепа на  организма на активни и пасивни 

пушачи. 

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml ), разтворени в 50ml вода, сок или друга течност

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30106   Цена: 19.90 лв.
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Препоръчвам за подпомагане при: 

Срив в имунната система, грип и 
остри респираторни заболявания, 
простудни заболявания, 
херпес, херпес зостер, тежки 
и продължителни боледувания, 
декубитални рани, туморни 
заболявания, понижени жизнени 
функции. 

Царски билки

За имунната система

състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Ехинацея, Кръвен здравец, Коприва, Бъзак.

Действие: Имуномодулиращо, адаптогенно, антиоксидантно, противовирусно, регенеративно. Активира 

собствените възстановителни сили и укрепва всички органи и системи на организма. 

Допълнително действие: Регулира обмяната на веществата, подобрява кръвоснабдяването и състава на кръвта, 

подпомага дейността на храносмилателната и отделителната системи,  премахва умората, осигурява отлична 

работоспособност. Възстановява организма след тежки и продължителни боледувания.

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml ), разтворени в 50ml  вода, сок или друга течност. (в периоди на 

вирусни инфекции се препоръчва удвояване на дозата)

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30107   Цена: 19.90 лв.
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Препоръчвам за подпомагане при: 

За общо подобряване функциите 
на храносмилателната система, 
стомашно-чревни заболявания, 
стоматити, гастрити, стомашна 
язва, анорексия, безапетитие, 
гастроентерити, колити, лениви 
черва, нервен стомах, жлъчни и 
чернодробни заболявания.

Царски билки

За храносмилателната система

състав:  Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-Билоба, Лайка, Червен кантарион, Живовляк, Сладник, 

Звъника. 

Действие: Нормализира дейността на храносмилателната система, в това число стомаха, червата, панкреаса, 

жлъчката, черния дроб. Проявява адаптогенно, антистресово, антимикробно, антивирусно действие.

Допълнително действие: Общоукрепващо, съдоразширяващо действие. Подобрява перисталтиката, обмяната 

на веществата, нормализира отделянето на жлъчни и стомашни сокове, както и секрецията на задстомашната 

жлеза. Намалява вредата от злоупотреба с цигари и алкохол, подобрява усвояването на хранителни вещества. 

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml ), разтворени в 50ml  вода, сок или друга течност

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30108   Цена: 19.90 лв.
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Препоръчвам за подпомагане при: 

Подобряване състоянието и 
възстановяване на болни  
от Диабет ІІ тип.

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

Царски билки

Билкоглюконорм

състав: Екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Лиций, Жен-шен, Коприва(семена), Жаблек, Сладник, Маточина, 

Дилянка, Орех.

Действие: Нормализира функциите на жлезите с вътрешна секреция и особено задстомашната и щитовидната. 

Има мощно биостимулиращо действие, нормализира стойностите на кръвната захар, подобрява зарастването на 

рани.

Допълнително действие: Проявява общоукрепващо, тонизиращо, адаптогенно, регенеративно, 

капиляроукрепващо действие. Подобрява обменните процеси, дейността на бъбреците, белите дробове, черния 

дроб. 

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml ), разтворени в 50ml  вода, сок или друга течност

250ml

Код: 30109    Цена: 19.90 лв.
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Препоръчвам за подпомагане при: 

Нарушен и неспокоен сън. 
Превъзбуденост, кошмарни 
сънища, трудно заспиване, 
неврози, напрегнатост, 
свръхнапрежение.

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

Царски билки

За съня

състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Дилянка, Хмел, Маточина.

Действие: Проявява антистресово, адаптогенно, нервноуспокояващо, общостабилизиращо действие. Гарантира 

пълноценна релаксация на главния мозък и ефективно възстановяване на нервната система. Природен седатив. 

Допълнително действие: Ефективно подпомага дейността на нервната, храносмилателната, кръвоносната 

системи. Богатият набор природни вещества влияят на баланса на възбудните и задърщащи процеси в главния 

мозък, което гаранитра пълноценен сън. 

Дозировка: 1-2 ч.л.(5-10ml ), вечер преди сън разтворени в 50ml  вода, сок или друга течност.

250ml

Код: 30110   Цена: 19.90 лв.
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Царски билки

За истинско удоволствие

състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Левзея, Бабини зъби, Сератула. 

Действие: Адаптогенно, антистрес, ерогенно действие. Активира биохимията на сексуалното желание, 

нормализира хормоналния баланс, повишава сексуалната активност при мъжа и жената. 

Допълнително действие: Подобрява кръвообръщението и клетъчното хранене, нормализира дейността на 

ендокринната система и клетъчните хормони. Подобрява функциите на простатната жлеза при мъжете. 

Повишава сексуалната чувствителност и продължителността на сексуалния акт.  

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml ), разтворени в 50ml  вода, сок или друга течност

Препоръчвам за подпомагане при: 

Нарушения в половата активност 
при мъжа и жената, нарушена 
ерекция, преждевременна 
еакулация, хормонални дисфункции, 
сексуални смущения на стресова 
основа, фригидност. 

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30111   Цена: 19.90 лв.
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Царски билки

За нервната система

състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Дилянка, Маточина, Сладник, Лавандула.

Действие: Адаптогенно, антистресово, нервноуспокояващо, антиспастично, антиаритмично, имуностимулиращо 

и ефект за подобряване на съня. 

Допълнително действие: Подобрява дейността на храносмилателната, кръвоносната, дихателната и 

отделителната системи. Премахва спазми в коронарните съдове и нарушения в сърдечния ритъм. Ефективно 

балансира възбудния и тормозния процес в главния мозък. 

Дозировка: Следобед 1ч.л.(5ml ), вечер преди сън по 1-2ml (5-10ml ), разтворени в 50ml вода, сок или друга течност.

Препоръчвам за подпомагане  при:

Неврози, стресови състояния, 
депресии, сърдечна невроза, 
нервно напрежение, преумора, 
раздразнителност, мигрена, 
възбуда, полова свръхвъзбуда, 
дисменория, нервен стомах, 
проблеми с храносмилателната 
система, хипертонии, безсъние, 
менопауза. 

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30112   Цена: 19.90 лв.
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Царски билки

За кръвоносната система

състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Див кестен, Репей, Бял равнец, Бъзов плод, Глог, 

Ленено семе. 

Действие: Ефективно нормализира и възстановява кръвоносните съдове за сметка на антиоксидантен 

ефект. Подобрява кръвообръщението. Премахва шлаки и токсини, нормализира нивото на вредния холестерол. 

Възстановява еластичността на кръвоносните съдове и гладките мускулни влакна. 

Допълнително действие: Подобрява дейността на нервната, храносмилателната, сърдечно-съдовата, 

отделителната системи. Има общостабилизиращо и имуномодулиращо действие.

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml), разтворени в 50 ml вода, сок или друга течност

Препоръчвам за подпомагане при: 

Възстановяване функциите на 
разширени вени, при венозна 
недостатъчност, нарушения 
в паметта, възстановяване 
след инсулт и инфаркт, 
склероза на кръвоносните 
съдове, възпалителни процеси 
в отделителната система, при 
повишено ниво на холестерол. 
Намалява вредното странично 
действие от употребата на 
лекарствени продукти предписани 
за лечение на увредени кръвоносни 
съдове. 

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30113   Цена: 19.90 лв.
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250ml

Царски билки

За идеална фигура

състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Ленено семе, Глог, Бял равнец.

Действие: Нормализира дейността на отделителната система и балансира обменните процеси в организма. 

Подпомага регулирането на телесното тегло. Действа регенеративно, капиляроукрепващо, противовъзпалително и 

адаптогенно. Подпомага освобождаване на излишните мазнини, вредния холестерол, шлаките и токсини в организма. 

Допълнително действие: Оптимизира дейността на кръвоносната система, възстановява клетъчната регенерация 

и еластичността на кръвоносните съдове, подобрява дейността на сърдечния мускул и обменните процеси. Елиминира 

вредата от употребата на синтетични лекарствени препарати. Стабилизира дейността на сърдечно-съдовата 

система и кръвното налягане. 

Дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10ml), разтворени в 50ml вода, сок или друга течност. За регулиране на 

телесното тегло, продуктът се приема по специална схема. 

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам за подпомагане при: 

Наднормено тегло, за тотално 
изчистване на организма, повишен 
холестерол, възстановяване след 
инсулти и инфаркти, коронарна 
недостатъчност, склероза на 
кръвоносните съдове, нефрити, 
следоперативни интервенции на 
сърцето и кръвоносните съдове. 

Код: 30114   Цена: 19.90 лв.
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Царски билки

Detoxin

състав: висококачествен пчелен мед и екстракти от: бял оман, изсипливче, конски кестен, орех, магарешки бодил, бял 

хрян, хвойна, джинджифил, глухарче, лапачо и кудзу.

Действие: Специално подбраният състав на продукта гарантира високоефективно противопаразитно, антивирусно, 

антимикробно и регенеративно действие. 

Допълнително действие: Подпомага черния дроб, който е отговорен за изхвърляне на продуктите от мъртвите 

паразити. Гарантира общо укрепване и тонизиращ ефект.

Дозировка: Сутрин и следобед по 1с.л. разтворена в 50ml вода.

Препоръчвам за подпомагате при:

Укрепване на  организма по време 
и след противопаразитното 
въздействие с уреда Zapper, 
за подпомагане на организма 
в процеса на освобождаване 
на натрупваните токсини и 
предотвратяване повторно 
заразяване. Освен като 
съпътстващ продукт към уреди 
с противопаразитно действие, 
Detoxin може да се приема 
самостоятелно за постигане на 
очистващ ефект и антипаразитно 
действие.

оригинална рецепта на
 маг. фарм. Н. Мангалджиев

250ml

Код: 30115  Цена: 19.90 лв.
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Ferdinand Eimermacher     
 
100 години Eimermaicher – най-високото качество продукти в сферата за грижа за кожата. 
Мото на компанията - “Светът е нашето поле за действие” (The World is our Field!). 
Създаване на компанията – през 1910 година в района Мюнстерленд в Германия Ferdinand Eimermacher създава малък семеен бизнес за 
производство на масла и мазила за грижа за кожата. 

История и интересни факти –  Ferdinand Eimermacher е един от пионерите в полетите с балон. Започнала като малък семеен бизнес, 
компания Eimermacher още от 1960 година се превръща в световен фактор в индустрията с козметика за здравето. 

Продуктови линии - продуктите, които ще бъдат представени за продажба от „Green Master“ са представени с две търговски марки - 
Enzborn и TebaSan. Продуктите за грижа за кожата с екстракт от чаено масло и с екстракт с невен са представени под формата на 
унгвент. Унгвент е другото название за мехлем, мазило, маз. Представлява форма за външно приложение - мазилкова основа (вехикулум), в 
която са разтворени едно или повече активни вещества. 

Мисия на серията Eimermacher:
Природните продуктите на Eimermacher дават възможност на всеки човек да бъде  щастлив -  да постигне добро здраве, да има красив 
външен вид и да води активен живот – да постигне БЛАГОДEНСТВИЕ.

Принципи при производството на продуктите на Eimermacher:
натурални съставки от сертифицирани ферми или находища
контрол на входа и изхода на производствената линия
модерни технологии
доказани рецепти 
синергия на съставките

Сертификати - Сертфикат за GMP (Good Manufacturing Practice) – означава добра 
производствена практика. Това е стандарт, който гарантира, че продуктите се 
произвеждат, съхраняват и контролират постоянно в съответствие с определени 
изисквания. Целта на GMP стандарта е да се гарантира, че продуктите от всяка партида 
имат същите качества, като останалите. 

Сертификат Dermatest – Институтът Dermatest дава на всеки един от продуктите 
отлична оценка що се отнася до тяхната поносимост от кожата. Това е институт, който 
извършва проучвания, свързани с фармацевтични и козметични продукти повече от 25 
години.

Сертификат IKW – Асоциацията на прозиводителите на козметика в Германия гарантира, 
че Eimermacher произвежда своите продукти в съответствие с нейните изисквания. 

Сертификат Sicherheitsbewertung – тест от независима организация, удостоверяващ, 
че производството и продуктите не представляват риск за човешкото здраве и околната 
среда. 

спазване на всички международни и европейски стандарти за 
производство
“Здраве в подходяща опаковка”:
атрактивен дизайн на опаковката
специална технология на изработка на опаковката
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Гел с екстракт от див конски кестен с розмарин и арника

Доказана формула за спокойни и здрави крака!

Активни съставки: висококачествен екстракт от див конски кестен, розмарин и 
арника. Съдържа ментол и камфор. 

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: преумора, мускулна треска, болки в 
ставите, отекли и подути крака, разширени вени, напукани капиляри, травми, синини, 
крампи. Превантивно: застоял или много динамичен начин на живот, дълго стоене на 
крак, преди тежки натоварвания.

Действие: Дивият кестен притежава венотонично, противовъзпалително, капиля-
роукрепващо и обезболяващо действие.

Допълнително действие: Див кестен в комбинация с камфор, арника и розмарин 
подпомага възстановяването при навяхвания, натъртвания, болки в мускулите и ста-
вите, отекли и подути крака. А в комбинация с ментола има охлаждащ ефект. Enzborn 
гел с див конски кестен е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. 

Начин на употреба: Сутрин и вечер се нанася тънък филм върху чиста и здрава 
кожа на проблемните зони. 

Количество: туба от 200 ml
Код: 50110     Цена: 15.60 лв.

Количество: туба от 30 ml
Код: 50109       Цена: 5.00 лв.

ТОП ПРОДУКТ

Притежава сертификат от THERMOGRAFIE INSTITUT BERLIN за термотест 
за положителния ефект, който продуктът оказва върху човешката кожа. Сравнена е 
температурата на краката на човек преди и след употребата на гела с екстракт от 
див конски кестен.

преди след
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Унгвент с екстракт от невен

За спокойна и гладка кожа! 

Активни съставки: висококачествен екстракт от невен. 
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: грапави кожни образувания, алергии, различни херпеси, малки брадавици, 

напукана и възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряне (от топлинен уред и слънце), ухапвания от насекоми, ожулвания и 
кожни раздразнения. Превантивно: за предпазване от подсичане, за нежна кожа на деца и възрастни.

Действие: Маслото от невен има противовъзпалително действие и успокоява чувствителна и раздразнена кожа.
Допълнително действие: Екстрактът от невен подхранва кожата и предотвратява нейното изсушаване и напук-

ване. Enzborn унгвент е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. Предпазва я от студа, вятъра и 
слънцето. Омекотява я и я прави по-еластична. 

Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой на чиста кожа върху проблемните зони. 1-2 пъти на ден 
с леки масажни движения. 

Знаете ли, че......

Невен (Calendula) е род растения от семейство сложноцветни. Известни са около 20 вида, разпространени в 

Средна Европа и Средиземноморието. Едногодишни цветя с жълт до ярко оранжев цвят. Често се споменава в индий-

ската религиозна и популярна култура. Името му на български означава буквално „не вехна“ (диал. „не вена“). Невенът е 

познат като лечебно средство още от Древна Гърция. 

Малката опаковка от 30 мл е особено подходяща за “бърза грижа за кожата” където и да сте. Не забравяйте да я 

вземете със себе си!

Количество: кутия от 100 ml
Код: 50108       Цена: 10.00 лв.

Количество: туба от 30 ml
Код: 50107       Цена: 5.00 лв.

СУПЕР ЦЕНА
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Унгвент с екстракт от

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: акне, малки пъпчици, дерматити, алергии, различни херпеси, малки брада-

вици, напукана и възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряне (от топлинен уред и слънце), ухапвания от насекоми, декобитивни 
рани (нанася се около раната), гъбички по кожата, ожулвания и кожни раздразнения, грижа за интимните зони. Превантивно: 
за предпазване от кожни проблеми, при излизане сред природата -  срещу ухапвания от насекоми и възпаление от досег с 
растения.

Действие: Маслото от чаено дърво има антибактериално, антисептично, антивирусно и противогъбично действие.
Допълнително действие: Екстрактът от чаено дърво подхранва и предпазва кожата от всякакви кожни проблеми. 

Enzborn унгвент е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. Запазва влажността й и я предпазва от изсу-
шаване и вредното въздействие на околната среда. Има репелентно (отблъскващо) действие срещу насекоми.

Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой на чиста кожа върху проблемните зони. 1-2 пъти на ден с 
леки масажни движения. 

Знаете ли, че......

Чаеното дърво е храст или ниско дърво, което е наречено “Зеленото злато” на Австралия. Аборигените го използвали 

като лек още в древността. След 1970 година са създадени специални плантации,  в които се отглежда и се предоставя на 

козметичната и фармацевтичната промишленост. Има силно антибактериално действие върху три групи микроорганизми – 

бактерии, гъбички и вируси.

Малката опаковка от 30 мл е особено подходяща за “бърза помощ за кожата” където и да сте. Не забравяйте да я вземе-

те със себе си!

Количество: кутия от 100 ml
Код: 50106      Цена: 10.00 лв.

Количество: туба от 30 ml
Код: 50105        Цена: 5.00 лв. 

За здрава и защитена кожа!

чаено дърво

СУПЕР ЦЕНА
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Шампоан с масло от чаено дърво

Количество: флакон от 200 ml
Код: 50102        Цена: 19.50 лв.

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво, макадамия и дива 
мента.

Eimermacher препоръчва: Шампоанът с екстракт от чаено дърво е особено подхо-
дящ за подхранване на кожата  в корените на косата и самата коса. За премахване или 
предотвратяване на пърхот, сърбежи и възпаления на кожата на главата. Подходящ за 
всеки тип коса, както и за боядисана и изтощена коса. 

Действие: Маслото от чаено дърво има антибактериално, антисептично, антиви-
русно и противогъбично действие.

Допълнително действие: Шампоанът с екстракт от австралийско чаено дърво 
подпомага ревитализирането на косата и предотвратява образуването на пърхот 
и сърбеж по скалпа. Шампоанът е дерматологично тестван и е с доказана грижа за 
кожата и косата. Почиства я леко и й дава жизненост и блясък. Маслото от макадамия 
спомага за подсилване на ефекта, а ментата има успокояващо действие върху скалпа. 

Начин на употреба: Няколко капки шампоан се нанасят на влажна коса, масажира се 
2-3 минути и се измива с вода. При необходимост процедурата може да се повтори. 

 
Знаете ли, че......

Използваният екстракт от чаено дърво произхожда 100% от растението майка, 

Melaleuca alternifolia. Той отговаря на най-високото ниво на качество за фармацевтични 

продукти в Германия (от 1.8% до 4% cineole, terpinen-4-ol мин. 35%) и се отглежда под 

строг контрол. 

Макадамията, позната още като австралийски орех, произлиза от източна Австра-

лия, Нова Каледония и Индонезия. Огромни плантации от макадамия има на Хаваите. 

Макадамията е от малко до голямо субтропично вечнозелено дърво, чиито плод е в мно-

го твърда черупка, съдържаща едно или две семена. Макадамиите се отделят трудно 

от тази необичайно твърда черупка, поради което имат висока себестойност. Този 

много вкусен орех е наречен на името на Джон Макадам – живял в Куинсленд шотлан-

дец, които първи се е заел с неговото отглеждане. Днес макадамия се култивира на 

Хаваите, в Южна Америка, Африка и САЩ. Ядките макадамия са изключително полезни, 

тъй като са богати на белтъци и калций. 

За здрава и жизнена коса! 
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За тонизирана и здрава кожа!

Душ гел с масло от чаено дърво

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво, макадамия, 
бял бор, обикновена (синя) хвойна и дива мента.

Eimermacher препоръчва: Душ гелът с екстракт от чаено дърво е особе-
но подходящ за ежедневна употреба от цялото семейство, тъй като има 
подхранващи и хидратиращи функции. Омекотява и тонизира сухата и склонна 
към раздразнение кожа. За предпазване от кожни възпаления, поради антисеп-
тичното си действие. 

Действие: Маслото от чаено дърво има антибактериално, антисептично, 
антивирусно и противогъбично действие.

Допълнително действие: Душ гелът с екстракт от австралийско чаено 
дърво почиства нежно тялото, като  отстранява вредните последици от 
въздействието на околната среда, хлорираната вода и плувните басейни. Душ 
гелът е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. Стимулира 
кръвообращението.

Начин на употреба: Неголямо количество от гела се нанася върху влажната 
кожа на тялото с мека гъба. След това се измива с вода.

Знаете ли, че......

Използваният екстракт от чаено дърво произхожда 100% от растението 

майка, Melaleuca alternifolia. Той отговаря на най-високото ниво на качество за 

фармацевтични продукти в Германия (от 1.8% до 4% cineole, terpinen-4-ol мин. 

35%) и се отглежда под строг контрол. 

Белият бор и обикновената хвойна са иглолистни дървета. Екстрактът 

от бял бор има противомикробно действие, а хвойната се използва за ес-

тествено ароматизиране на козметични и хранителни продукти.

Количество: флакон от 200 ml
Код: 50101       Цена: 19.50 лв.
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Лосион за тяло с масло от чаено дърво

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво, жожоба и макадамия. 
     Eimermacher препоръчва: Лосионът за тяло с екстракт от чаено дърво е особено 
подходящ за ежедневна употреба от цялото семейство, тъй като има подхранващи и 
хидратиращи функции. Омекотява и тонизира сухата и склонна към раздразнение кожа. 
Подходящ за успокояване на кожата след епилация или слънчево изгаряне. За предпазване 
от кожни възпаления, поради антисептичното си действие.

Действие: Маслото от чаено дърво има антибактериално, антисептично, антивирус-
но и противогъбично действие.

Допълнително действие: Лосионът с екстракт от австралийско чаено дърво подхран-
ва нежно тялото, като  предпазва от вредното въздействие на околната среда. Лоси-
онът е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. Маслата от жожоба и 
макадамия хидратират и помагат на кожата да запази естествената си влага. 

Начин на употреба: Неголямо количество от лосиона се нанася върху кожата на тяло-
то след баня. Попива бързо и не оставя мазни следи върху кожата. 

Знаете ли, че......

Използваният екстракт от чаено дърво произхожда 100% от растението майка, 

Melaleuca alternifolia. Той отговаря на най-високото ниво на качество за фармацевтични 

продукти в Германия (от 1.8% до 4% cineole, terpinen-4-ol мин. 35%) и се отглежда под 

строг контрол. 

     Маслото от макадамия лесно попива - не случайно се нарича «изчезващо масло». То е 

хипоалергенно, има благотворно действие върху чувствителни кожи. Маслото от макада-

мия има висока влагозадържаща способност. Ценна съставка е на масажни смеси и бази 

за ароматерапия, тъй като има плътна консистенция и почти не притежава собствен 

аромат. Всестранните му качества се отбелязват във всички изследвания. 

    Маслото от семената на жожоба, всъщност е течна вакса, която никога не гранясва. 

Расте в югозападните частни на САЩ, както и в Аржентина, Австралия,Чили, Египет, 

Израел, Мексико и Перу. Има успокояващо и антибактериално действие. Регенерира кожа-

та, овлажнява я в дълбочина и я подхранва богато, като по този начин забавя процеса на 

стареене.

Количество: флакон от 200 ml
Код: 50104        Цена: 26.00 лв.

За по-здрава и хидратирана кожа!

72



c
o
s
m

e
ti
c
s

Крем за ръце с масло от чаено дърво

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво, жожоба и мака-
дамия. Съдържа алантоин и глицерин.

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: Кремът за ръце с екстракт от 
чаено дърво е особено подходящ за ежедневно използване, тъй като редовната му 
употреба  запазва здравето, нежността и свежестта на ръцете. Омекотява и 
тонизира напуканата, сухата и склонната към раздразнение кожа. За предпазване 
от кожни възпаления, поради антисептичното си действие.  

Действие: Маслото от чаено дърво има антибактериално, антисептично, 
антивирусно и противогъбично действие.

Допълнително действие: Кремът за ръце с екстракт от австралийско чаено 
дърво подхранва нежно ръцете, като  предпазва от вредното въздействието 
на околната среда и непрекъснатия контакт с различни материали и препарати. 
Кремът за ръце е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. Мас-
лото от макадамия хидратира и помага на кожата да запази естествената си 
влага. Попива бързо и не оставя мазни следи по кожата. 

Начин на употреба: Сутрин, вечер и след работа с почистващи препарати 
малко количество от крема се нанася върху чиста кожа на ръцете. 

Знаете ли, че......

Използваният екстракт от чаено дърво произхожда 100% от растението 

майка, Melaleuca alternifolia. Той отговаря на най-високото ниво на качество за 

фармацевтични продукти в Германия (от 1.8% до 4% cineole, terpinen-4-ol мин. 35%) 

и се отглежда под строг контрол. 

Маслото от макадамия лесно попива - не случайно се нарича «изчезващо 

масло». То е хипоалергенно, има благотворно действие върху чувствителни кожи. 

Маслото от макадамия има висока влагозадържаща способност.

Алантоинът е ботаническа съставка, която често се среща в продуктите за 

грижа за кожата. Нейното предимство е способността й да успокоява раздраз-

нената и зачервена кожа. Тази съставка е необходима на хора, които страдат 

поради чувствителност на кожата, акне, розацеа или екзема.

Количество: 75 ml
Код: 50103         Цена: 19. 50 лв.

За нежни ръце!
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100 ml.
Код: 50111    Цена: 40.00 лв.

Крем Нони

Естествена грижа за здрава кожа!

С екстракт от Нони и масло от жожоба

Уникален крем, чието действие се усеща
 след първото нанасяне. 

Богатият му и балансиран състав подхранва кожата, гарантира 
нейната защита и бърза регенерация при проблемна кожа, рани, изга-
ряния, обриви, груба кожа. 

Попива бързо, съхранява влагата в кожата и я насища с биоло-
гично-активни вещества, които засилват естествените защитни 
функции на кожата и нейния метаболизъм. 

Доставя богата гама биологично активни комопоненти, необходи-
ми за обменните процеси в кожата.

Забавя стареенето.

С мощно антиоксидантно действие
Стимулира имунната система на кожата, подобрява защитните и функции! 
Успокоява и защитава
Наличието на Нони придава мощно антиоксидантно действие на продукта, защитава клетките на кожата, спомага за ре-

гулирането на физиологичните функции, активиране на обмяната на веществата, възстановява младежкия вид. Бързо регене-
рира кожата, възстановява естествената и свежест, блясък и кадифен вид

Маслото от жожоба притежава висока проникваща способност, не оставя мазен блясък по кожата. Подхранва и регенери-
ра, подпомага синтеза на кожния колаген. Съчетава смекчаващи и овлажняващи свойства. То е подходящо за грижи за кожата 
от различен тип, за профилактика на бръчките около очите, за лечение на обриви, пъпки и малки травми.
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50 ml
Код: 30040         Цена: 7.00 лв.

30 ml
Код: 30037         Цена: 6.00 лв.

Доказани във времето лечебни кремове!

Докоснете се до тайната на вековете и здравето дарено 
ни от величествените Родопи и народната лечителка 
Мария Чолакова.

Съхранената от столетия стара българска рецепта 
Ви дава възможност да се избавите от: екзема и 
псориазис; гъбични заболявания; сърбежи; напукани пети 
и ръце; рани от изгаряне, порязване, следоперативни 
рани, декубитални рани; пърхот, косопад; разширени 
вени; синузит; хемороиди; шипове; язва, гастрит, колит; 
диабет.

Изготвен по древна тракийска рецепта, използвана в 
продължение на векове. Кремът съчетава регенериращите 
свойства на борова смола със силното антисептично 
и оздравително действие на пчелен восък и букет от 
планински билки. 

Биолек се използва при множество здравословни проблеми, 
като: ставни болки; ишиас; дископатия, шипове; артрит; 
ревматизъм; болки в гръбнака; псориазис; разширени вени; 
гъбички; херпес, херпес зостер, акне; обриви и сърбежи; 
рани и изгаряния;

Ефективността на Биолек се усилва многократно при 
употребата му заедно с уреда Неогард.

Родопско чудо

Биолек 
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Код: 9030101        Цена: 4.00 лв.

50 ml

Гел за чисти ръце със силата на сребърните йони

намалява с 80% заплахата от грип

Бързо почиства и хигиенизира кожата на ръцете без 
измиване. Образува предпазен слой от сребърни йони върху 
ръцете, който   ги защитава дълготрайно от вируси и 
бактерии. Хидратира, омекотява и подхранва кожата на 
ръцете.

Съдържа:
колоидно сребро 
екстракт от алое   
колаген    
етанол

Колоидното сребро е надеждна защита срещу 
повече от 650 вида болестотворни вируси и бактерии, 
гъбички и паразити, от които страдат 1/3 от всички 
хора на Земята

Среброто е най-мощният естествен антибиотик, 
който унищожава вируси и бактерии

50 дози в една опаковка за идеално чисти ръцe

Dr. Silver
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SKIN EXPERT
Пренесете салона за красота в дома си 
SKY FACE GALVANIC SPA+ 
естествената красота на вашето лице
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SKY FACE GALVANIC SPA+
WRINKLE ERASER PEN
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Пренесете салона за красота в дома си 
SKY FACE GALVANIC SPA+ естествената красота на вашето лице

Революционна, високо-технологична система за цялостна грижа и лечение на кожата в 
домашни условия

Клетките на кожата се подновяват на всеки 28 дни. Но с течение на времето деленето на клетките се забавя, броят 
им става ограничен, еластичността на кожната тъкан намалява. В резултат на  това кожата става тънка, суха, 
набръчкана и нееластична.  Под въздействието на външни фактори  като слънцето, стреса, нездравословното хранене, 
замърсяването на околната среда, цигарите и алкохола, този процес се засилва. Поради намаленото производство на 
колаген, кожата изтънява и загубва способността си да запазва влагата, увеличават се признаците на стареене. 
Защитните мембрани в епидермиса изолират кожата от вредните агенти в околната среда и я защитават от 
увреждане. Но в същото време те блокират усвояването на хранителните вещества на козметичните продукти. Едва 
15% от полезните съставки се абсорбират, когато козметичните продукти се прилагат само с ръка! Доказано е, че 
когато използваме галваничната система за грижа за кожата Sky Face Galvanic Spa+,  60-70% от активните козметични 
компоненти могат да бъдат напълно усвоени! Това помага за редуциране и предотвратяване появата на бръчки в 
областта на лицето и за цялостно подобряване жизнеността на кожата, тя става по-здрава и лъчезарна. Sky Face 
Galvanic Spa+ е високо-технологичен уред за цялостна грижа и лечение на кожата в домашни условия, а ергономичният му 
дизайн, гладко и нежно следва контурите на лицето.

Как работи SKY FACE GALVANIC SPA+?

Действието на уреда се основава на комбинирано въздействие на галваничен ток (отрицателен и положителен 

поляритет), инфрачервени лъчи, вибрации и микро-масаж.

През 1791 година италианският учен Луиджи Галвани открива електропроводимостта на тялото. Галваничният ток е 
най-нежния, но най-ефективен импулсен ток. Повече от 50 години лечебните и оздравителни свойства на галваничния ток 
се използват с козметична цел в SPA - центровете и козметичните салони за специални процедури - за подмладяване и 
възстановяване на кожата, за подобряване на кръвообръщението и концентрацията на клетъчната енергия. 

Ефект от въздействието на галваничен ток:

Премахване на бръчките и освежаване на тена - Замърсяването на околната среда и възрастта отчетливо забавят 
метаболизма на меланин и са причина за появяването на лунички и тъмни петна на повърхността на кожата.

Хидратиране.- Кожата губи почти половината от влагата всеки ден и не може да я задържи в дълбочина, а 
обикновените хидратиращи козметични продукти я овлажняват само на повърхността.   

Йонната процедура поддържа нивото на влага в клетките в продължение на 24 часа

Код: 20801       Цена: 350.00 лв.
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Ефект на инфрачервените лъчи:

Неутрализира вредното действие от UV-лъчите, премахва спуканите капиляри, оставяйки кожата равномерно тонизирана и сияйна.

Активизира кръвообръщението и междуклетъчната обмяна.

SKY FACE GALVANIC SPA+ 

дълбочинно и ефективно почистване на кожата;

видимо намаляване дълбочината на съществуващите бръчки и 

предотвратяване появата на нови;

доставка на влажност и хранителни вещества на клетъчно ниво;

ускоряване на метаболизма на кожата;

подобряване на кожната текстура;

намаляване на старческите и слънчеви петна и  изсветляване на тена;

рестартиране на “гените на младостта“.

Основни оперативни програми: 
 

      почистване (cleaning) – въздействие с положителни йони, инфрачервена светлина и микро-вибрация.
Представлява дълбоко почистване на порите. Чрез специфично въздействие се убиват стафилококови и други вредни бактерии  и се повишава 
устойчивостта и резистентността на клетките Премахват се замърсяванията и мъртвите клетки, в резултат на което се подобрява 
възможността на порите ”да дишат”. Омекотява се и се почиства себумът, което прави процедурата идеално приложима за намаляване на 
омазняването при мазна и комбинирана кожа. 

Микро-масаж  (massage) – въздействие с отрицателни и положителни йони, инфрачервена светлина и микро-вибрация. Функция за 
лимфо-дренаж и премахване на токсините от кожата. Микро-масажът подобрява еластичността на кожата, което я прави по-тонизирана 
и  млада. Вибрациите стимулират тъканите в дълбочина, ускоряват метаболизма, пропускливостта на клетъчните мембрани и съживяват 
клетките. Тази функция може да бъде изключително полезна за пушачи. Подготвя кожата за третия етап

подхранване (nutrient) – въздействие с отрицателни йони, инфрачервена светлина и микро-вибрация.
Ефективният галваничен ток спомага за по-пълноценното абсорбиране на полезните и подхранващи вещества до най-дълбоките слоеве 

на кожата. Тези ключови съставки възстановяват от стреса, увеличават клетъчната енергия, възобновяват клетъчните функции, помагат 
за съживяването и укрепването на вашата кожа. Намалявакт  тъмните петна и луничките, изсветляват и изравняват тена; подобряват 
пигментацията и чувствителността,  причинени от дехидратация и премахват фините линии и бръчки. Ободряват и подмладяват  излъчването. 

Лифтинг ефект (lifting)- въздействие с отрицателни и положителни йони, инфрачервена светлина. 
Бръчките са причинени от загуба и промяна в структурата на колагена и атрофия на еластичните влакна. На принципа на клетъчния резонанс, 
това, устройство за красота“ ще стимулира дермата за генериране на колаген. Непрекъснатата тренировка на еластичните влакна ще 
спомогане за премахване бръчките. В същото време се разлагат ненужните мастни клетки (резултатът е - слабо лице и съвършен овал).  
Леките вибрации по ключовите зони на лицето, засегнати от застаряването и появата на бръчки, помогат и за свиването на разширените пори, 
за стягането на кожата, подобряването на нейната текстура и еластичност и мигновен лифтинг-ефект. Възвръща се блясъкът и младостта на 

кожата. 

      За всеки закупен уред получавате специален набор от професионална висша козметика 
VB collagena clinic & Aloe professional 81
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Как се появяват бръчките?

Появата на бръчки се дължи на различни фактори, но основният е свързан със загуба и промяна в структурата на колагена и атрофия на 

еластичните влакна. Тези процеси значително се активират с напредване на възрастта, като с времето фините линии и бръчките стават 

все по-дълбоки и видими. 

Как работи  Магическата писалка – “Гума за бръчки”?  

“Гумата за бръчки” е високотехнологична система, която използва най-съвременни технологии - интелигентната IC CMOS Silicon  Valley 

Chip  technology и биомиметичнa технология (от bios — живот,  и mimesis – имитирам).  

За редуциране на бръчките се използва специален електрод,  който осъществява  микро въздействие  през повърхността на бръчката 

в основния дермален слой. Той изпраща безвредна, безболезнена bionic вълна, която  “имитира” фотонна  енергийна вълна за  активиране  

процеса на отделяне  на  коензим.

В резултат на тези процеси плавно и постепенно се ‘’изтриват като с гума’’ фините линии и дълбоките бръчки и се предотвратява 

появата на нови, както хирургически операции, интервенции с лазер, инжекции и др.

Какво се постига с използването на уреда?

      Стимулиране на естествената активност и обновителните процеси в кожата; 

      Активиране на производството на колаген и  h-EGF  (човешки епидермален растежен фактор);

      Репариране на еластичните влакна.

Ефекти от Магическата писалка 

       Видимо намалява и  премахва мимическите 

бръчки и бръчките около очите  ‘’пачи крак’’;

      Ефективно премахва торбичките под очите и подпухналостта;

      Изсветлява тъмните кръгове около очите;

      Изтрива  като гума  бръчките, фините линии и оформя очите;

      Забавя образуването на бръчки и процеса на стареене.

Специален подарък към всеки уред: VB серум за околоочния контур.

Магическа писалка “Гума за бръчки”

„Изтрийте“ бръчките от вашето лице

Wrinkle Eraser Рen

Код: 20802       
Цена: 89.00 лв.
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Професионална козметика с Патентован Биологично Акитвен Комплекс

 Кожата е най-големият орган на човешкото тяло. Нейният външен вид зависи от генетични фактори, влиянието на 
околната среда, начина на хранене, стрес и др. Тя бързо реагира на протичащите процеси в организма и наред с всичко друго 
представлява огледало на вътрешното му състояние.
 Използването на козметични продукти цели да предпази кожата от вредни външни въздействия, да и предостави 
градивни елементи за поддържане на обменните процеси и основните баланси в нея. 
 Но преди всичко основната задача на висококачествената козметика е да се погрижи за забавяне процесита на стареене 
и бръчкообразуване, ефективно и бързо да нормализира четирите основни баланса на кожата - протеинов, маслен, воден и 
киселинен(рH).
 За първи път в нашите козметични продукти ние използваме патентован биологично активен комплекс, който по 
уникален начин  постига основните цели на козметичното въздействие– забавя процесите на стареене и бръчкообразуване, 
регулира водния и маслен баланс, нормализира рH на кожата. Патентованият комплекс съдържа основните градивни елементи на 
кожата, в усвоимо и високоакитвно биологично състояние – колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода. 
 Колагенът, еластинът и ДНК са основните елементи, които изграждат кожата. Процесите на стареене и 
бръчкообразуване засягат предимно тях и когато се променя морфологията и структурата им, те губят своята еластичност, 
здравина и естествено състояние. В резултат кожата губи своята свежест и блясък, става отпусната, уморена, появяват се 
бръчки, петна, кръгове около очите.  
 Подбрани в синергично съотношение и в максимално усвоима форма, основните компоненти от патентования комплекс 
гарантират максимална грижа за кожата, ефективно забавят стареенето и бръчкообразуването, изглажат фините бръчки, 
възстановяват протеиновия скелет на кожата по естествен начин, без да напрягат обменните процеси на клетъчно ниво. Наред 
с това ефективно хидратират, задържат влагата, регулират мастната секреция и поддържат кожата в идеално състояние.  
 Използването на Алое Вера добавя билогичен ефект и въздействие -  свива порите, регулира мастната секреция, 
активира регенеративните процеси в кожата, придава и свеж и кадифен вид. 
 Наред с това ние използваме биологично активни компоненти с природен произход – витамини, природни масла и билкови 
композиции, които със спецфичното си действие допринасят за регулиране на водния или маслен баланс в кожата, подхранват я с 
лесно усвоими компоненти, в резултат на което тя възстановява естествената си свежет и красота. 

 Създадена по най-съвременни технологии, с използване на високоактивни компоненти, козметичната серия VB collagena 
clinic & Aloe professional е истинско предизвикателство за всеки, който иска да положи грижа за кожата си с видим резултат.

VB
collagena clinic & Aloe professional
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IoNToPhoRESIS CLEANSING FLuID

Почистващ флуид

Съдържа:

Колаген 

Натурална розова вода

При използване на флуида за програмата Почистване (cleaning), посредством  
галванично въздействие със SKY FACE GALVANIC SPA+, повърхността на маст-
ните и други замърсяващи частици се обвива от миещите вещества, като се 
образува плътна и хидрофилна ципа. Всички замърсявания се емулгират в теч-
ността и лесно се отстраняват от кожата. Почистената по този ефективен 
и бърз начин кожа е идеално подготвена за следващите козметични процедури.

Колагенът подхранва и защитава кожата.
Розовата вода действа успокояващо и противовъзпалително, подпомага 

процеса на дълбочинно почистване.

Начин на употреба: 

Продуктът се използва  с  уреда  SKY FACE GALVANIC SPA+   с програма 

Почистване (cleaning) според инструкциите, след което се отстранява с топла 

вода или мокра кърпа.

Високоефективно, анийон-активно почистване в 
дълбочина, с грижа за всеки тип кожа и 

подготовка за следващо въздействие

230 ml.
Код: 90101   Цена: 15.60 лв.
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CLEANSING  ToNIC 

Почистващ тоник за мазна до комбиниран тип кожа

Съдържа:

Колаген

Алое вера

Натурална розова вода

Лайка 

Активно почистващ тоник, отстраняващ  остатъците от излишните 
мазнини и други замърсявания. Наличието на Алое Вера спомага за отстраня-
ването на мъртвите клетки на повърхностния епител, свива порите, регу-
лира мастната секреция, хидратира. Колагенът ускорява регенеративните 
процеси и повишава защитните функции на кожата. Розовата вода действа 
успокояващо и дезинфекциращо. Предотвратява възпаления и обриви. Осве-
жава кожата на лицето, шията и деколтето.

Начин на употреба: 

1.С помощта на памучен тампон (след разклащане), тоникът се нанася в 

достатъчно количество върху кожата на лицето, шията и деколтето, с леки 

масажни движения.

2.Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се изоползва с програмата Микро-масаж 

(massage) според указанията за употреба, след което задължително се от-

странява с топла вода или мокра кърпа.

Професионално почистване и подхранване!

230 ml.
Код: 90201          Цена: 15.60 лв.
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SEBuM REGuLATING CREAM

Себурегулиращ крем за мазна и комбиниран тип кожа

Съдържа:

Патентован Биологично Активен Комплекс 

(колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода);

Екстракт от портокал (Vit C+A, E, B1, B2, B6, H, PP);

Алое Вера;

Масло от гроздови семки.

Действа стягащо, успокояващо и себорегулиращо. Мощен антиоксидант и средство 
за борба с бръчките. Стимулира способността на кожата да се възстановява и значител-
но забавя процесите на стареене и бръчкообразуване. 

Уникалната сила на биологично-активния комплекс поддържа протеиновия баланс, реге-
нерира кожата, видимо забавя процесите на стареене, заглажда бръчките и препятства 
появата на нови. 

Алое Вера свива порите, регулира мастната секреция, активира регенеративните 
процеси в кожата. 

Витаминният комплекс с природен произход обогатява кожата с полезни вещества и 
регулира обменните процеси.

Маслото от гроздови семки регенерира кожата, има мощно антиоксидантно и под-
хранващо действие.

Използвайте като дневен и нощен крем

Начин на употреба: С леки масажни движения кремът се нанася върху вече почистено-

то лице. (използвайте като финална фаза след процедура със SKY FACE GALVANIC SPA+ , 

като без да измивате серумите след подхранване и лифтинг програми, изчакате да попи-

ят в кожата и нанесете крема.)

За да не остарявате!

75 ml.
Код: 90202    Цена: 26.00 лв.
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CLEANSING LoTIoN 

Почистващ лосион за суха до нормална кожа

Съдържа:

Колаген, 

Натурална розова вода

Алое Вера, 

Липа

Нежно и деликатно почиства кожата като отлично премахва мазнини и 
замърсявания в дълбочина, без да я изсушава. Активните съставки допри-
насят за дълбока хидратация на кожата и задържането в нея, активират про-
цесите на регенерация и обновяване на клетките, изглаждат повърхността 
на кожата. Екстрактът от липа и натуралната розова вода имат дезинфек-
циращо, успокояващо и освежаващо действие.

Начин на употреба: 

1. С ръка или с помощта на памучен тампон, лосионът се нанася в дос-

татъчно количество върху кожата на лицето, шията и деколтето с леки 

масажни движения.

2. Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се изоползва с програмата Микро-масаж  

(massage) според указанията за употреба, след което препоръчително се 

отстранява с топла вода или мокра кърпа

Професионална грижа за лицето, шията и деколтето!

230 ml.
Код: 90301        Цена: 15.60 лв.
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MoISTuRIZING CREAM

Хидратиращ крем за суха до нормална кожа

Съдържа:

Патентован Биологично Активен Комплекс 

(колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода);

Екстракт от портокал (Vit C+A,E, B1, B2, B6, H, PP);

Алое Вера;

Бадемово масло.

Хидратира , стяга, регенерира  и подхранва кожата и забавя процесите на стареене. 
Подходящ като крайна стъпка в терапията за суха и зряла кожа.

Биологично активните съставки осигуряват цялостна защита от вредните фактори 
на околната среда. Предпазват от свободните радикали.

Патентованият биологично- активен комплекс мощно и ефективно възстановява про-
теиновия баланс на кожата, регенерира колагеновата структура, възвръща еластичност-
та, свежия вид и тонус на кожата.

Витаминният комплекс подхранва и активира обменните процеси.
Алое вера регенерира и възстановява свежестта на кожата.
Бадемовото масло е богато на витамин A и Е. Ускорява клетъчната обмяна, подобрява 

овлажняването, спомага за образуването на колаген и фибриноген. 

Използвайте като дневен и нощен крем

Начин на употреба: С нежни поглаждащи движения кремът се втрива в областта на 

лицето, шията и деколтето (използвайте като финална фаза след процедура със SKY FACE 

GALVANIC SPA+ , като без да измивате серумите след подхранваща и лифтинг програми, 

изчакайте да попият в кожата и нанесете крема.)

Спрете времето!

75 ml.
Код: 90302   Цена: 26.00 лв.
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EYE CoNTouR SERuM

Серум за околоочния контур за всеки тип кожа 

Съдържа:

Патентован Биологично Активен Комплекс 

(колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода);

Хиалуронова киселина;

Алое Вера.

Прилага се в областта на Т-зоната и оклоочния контур. Комбинацията от колаген, 
еластин, ДНК и Алое Вера възстановява структурата на колагеновите влакна, възвръща 
и задържа хидратацията на кожата, подобрява здравината и еластичността на повърх-
ностния слой, ускорява растежа и обновяването на клетките.

Патентованият биологично активен комплекс оказва специално въздействие върху 
най-фината структура на кожата – тази около очите, като нежно заглажда бръчките, 
премахва тъмните петна и следите от умора. 

Хиалуроновата киселина активира фибробластите, които отделят колаген и еластин - 
двата ключови протеина за здравата и красива кожа. Тя играе съществена роля в заглаж-
дането на бръчките и забавяне процесите на стареене в Т-зоната и зоната около очите. 

Алое Вера регулира обменните процеси, активира регенеративните процеси в кожа-
та, възвръща естествения блясък и свежест. 

Начин на употреба: 

1.  Нанася се в достатъчно количество с леки масажни движения в Т–зоната и около 

очите, а на останалата част нанесете ANTI-SPOT SERUM. 

2  Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се използва с програмата Подхранване (nutrient)  

според указанията за употреба на уреда  без да отстранявате след това.

3. Използвайте с Магическата писалка „Гума за бръчки” за още по-добър ефект.

Професионална грижа за кожата около очите

35 ml.
Код: 90102   Цена: 26.00 лв.
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LIFT SERuM

Lift серум за всеки тип кожа

Съдържа:

Патентован Биологично Активен Комплекс 

(колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода);

Алое Вера; 

Гуарана.

Препоръчва се за терапии, третиращи уморена кожа, при които се търси момен-
тален ефект и блясък. Предизвиква незабавно стягане и повдигане на отпуснатата и 
уморена кожа и дълготрайно заздравяване на поддържащите тъкани. Присъствието 
на колаген, еластин, ДНК, Алое Вера и натурална розова вода допринасят за отлично-
то хидратиране, подхранване и обновяване на клетките в дълбочина. Видимо залича-
ват съществуващите бръчки и предотвратяват образуването на нови. Продуктът 
действа успокояващо, подобрява  тургура на кожата.

 Резултат : свежа, гладка, еластична и мека кожа.

Начин на употреба: 

1. Нанася се с леки масажни движения върху кожата на лицето, шията и деколте-

то. Подходящ е за терапии за стягане кожата на ръцете и бюста.

2. Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се използва  с програмата Лифтинг ефект (lifting) 

според указанията за употреба на уреда и не се отстранява.

Бърза и професионална грижа с моментален ефект

75 ml.
Код: 90104   Цена: 26.00 лв.
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ANTI-SPoT SERuM

Депигментиращ серум

Съдържа:

Патентован Биологично Активен Комплекс 

(колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода);

Алое Вера;

Gatuline Whitening.

Препоръчва се за интензивно премахване на хиперпигментации, регулиране на синтеза 
на меланин и дълготрайно изравняване на тена.

Наред с ефекта за изравняване на тена и премахване на нежеланата пигментация, 
продуктът има мощно действие за активиране на регенеративните процеси в кожата, 
обновява протеиновите структури, забавя стареенето, съхранява кожата свежа и млада, 

Алое Вера активира обменните процеси, предпазва и възстановява кожата на лицето
Gatuline Whitening гарантира високоефективен  процес на изравняване на тена и премах-

ване на нежеланата пигментация, за сметка на естествени биологично-активни съставки. 

Начин на употреба: 

1. Нанася се в достатъчно количество с леки масажни движения в долната част на лице-

то,  щията и деколтето, а в Т–зоната и около очите нанесете  околоочен серум).

2. Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се използва с програмата подхранване (nutrient) според 

указанията за употреба на уреда  без да отстранявате след това.

За бърз и траен депигментиращ ефект с 
подхранване кожата на лицето!

35 ml.
Код: 90106    Цена: 30.00 лв.
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ANTI-SPoT CREAM

Депигментиращ крем за всеки тип кожа 

Съдържа:

Патентован Биологично Активен Комплекс 

(колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода);

Алое Вера;

Масло от гроздови семки;

Gatuline Whitening.

Подходящ продукт като крайна стъпка в избелващата (изравняваща тена) терапия. Ус-
покоява, облекчава кожата и отстранява дълготрайно пигментациите, блокира механизма 
на повторното им образуване. Регенерира и хидратира кожата. 

 Благодарение на патентования биологично активен комплекс, наред с основния депиг-
ментиращ ефект, продуктът има мощно действие за забавяне поцесите на стареене, 
заглаждане на бръчките и препятстване образуването на нови.

Алое Вера активира обменните процеси, предпазва и възстановява кожата на лицето.
Gatuline Whitening гарантира високоефективен  процес на изравняване на тена и премах-

ване на нежеланата пигментация, за сметка на естествени биологично-активни съставки. 
 Маслото от гроздови семки има антиоксидантно действие, изключително богато на 

витамин Е. Придава еластичност и мекота на кожата на лицето. 
Използвайте като дневен и нощен крем.

Начин на употреба:  С нежни поглаждащи движения кремът се втрива в областта на 

лицето, шията и деколтето. ( използвайте като финална фаза след процедура със SKY FACE 

GALVANIC SPA+ , като без да измивате серумите след подхранваща и лифтинг ефект про-

грами, изчакайте да попият в кожата и нанесете крема.)

Депигментиращ ефект и грижа за кожата на лицето

75 ml.
Код: 90103    Цена: 30.00 лв.
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92



VB collagena clinic & Aloe professional

ANTI CELLuLITE GEL 

Антицелулитен гел

Съдържа:

Колаген,

Гуарана,

Алое Вера

Бързо попиващ гел без мазнини, обогатен с растителни активни веще-
ства и колаген. Действието му е насочено против целулита, обикновено 
съпровождащ затлъстяването. Прочиства токсините, подсилва изгарянето 
на мастните депа. Стимулира циркулацията на лимфата и кръвта, активира 
метаболизма. Действа успокояващо и отморяващо. Укрепва съединителната 
тъкан, кожата става по-гладка и по-стегната.

Наред с основното действие, колагенът допълнително регенерира, успо-
коява и заглажда кожата.

Алое вера действа регенеративно, възстановяващо. 
Гуараната действа отморяващо и успокояващо.

Начин на употреба: 

Нанася се равномерно върху засегнатите участъци с леки масажни движе-

ния, след което кожата се масажира с леки потупващи движения. 

За идеално гладка кожа

230 ml.
Код: 90105    Цена: 30.00 лв.
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СУПЕР ЦЕНА

Шампоан с алое вера
За копринена коса!

За щадяща поддръжка на нормална и суха коса и чувствителна кожа на 
главата.

Активни съставки: Гел от алое вера (35 %) и копринени протеини. Съдържа  
колагенов хидролизат

Sanct Bernhard препоръчва при: Шампоанът с алое вера е особено подходящ 
и за ежедневно приложение за нормална и суха коса.

Действие: Чрез комбинацията между гел от алое вера и копринени проте-
ини косата се измива и се поддържа по нежен и щадящ начин. 

Допълнително действие: Алое вера успокоява раздразнената, чувствител-
на кожа. Сърбежите по главата и възпаленията намаляват. Косъмът става 
еластичен и здрав, засилва се кръвообращението в корена му и се улеснява 
разресването.

Начин на употреба: Няколко капки шампоан се нанасят на влажна коса, маса-
жира се 2-3 минути и се измива с вода.

Код: 50116   Цена: 26.00 лв.

Количество: 500 ml.

Знаете ли, че......
Копринените протеини придават на косата естествен, искрящ блясък и 

осигуряват мека, кадифена плътност и обем. Те са превъзходни източници на 
влага и заради това предпазват ефективно кожата на главата от изсушаване.

Колагенът е основният и най-важен протеин в съединителната тъкан при 
животните и човека, съставлявайки основна част от общата белтъчна маса.    
Съдържащите се в колагеновия хидролизат аминокиселини са естествени 
съставни елементи на кожата и косата. 
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СУПЕР ЦЕНА

Гел за устни с алое вера

Активни съставки: Алое вера, растителен витамин E, пантенол, масло от ме-
сестата част на плода на ракитник (hippophaе rhamnoides) и филтър (LSF 6). 

Sanct Bernhard препоръчва при: За поддържане на гладки и здрави устни. 
Действие: Изглажда и поддържа устните и кожата около тях.
Допълнително действие: Попива бързо и прави напуканите устни отново меки 

и еластични. Предпазва ги от вредните лъчи, студа и въздействието на околната 
среда, благодарение на защитните активни вещества.

Начин на употреба: Нанася се тънък слой на чиста кожа върху устните и кожа-
та около тях.

Код: 50115   Цена: 10.00 лв.

Количество: 15 ml.

Знаете ли, че......
Поддържащият крем за устни с алое вера е подходящ за употреба преди нанася-

не на червило или гланц. Предпазва устните от химикалите, които се съдържат в 
някои от тях. Не трябва да липсва в никоя дамска чанта. 

За гладки и пухкави устни! 
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ТОП ПРОДУКТ

Паста за зъби с алое вера
За активна грижа за зъбите и устата

Активни съставки: алое вера 45 %, ментово масло и масло от карамфил. 
Съдържа алантоин и глицерин.

Sanct Bernhard препоръчва при: За поддържане на зъбите, венците и 
свежия дъх. 

Действие: За активна грижа за зъбите и устата, грижа за чувствителни 
зъби и чувствителни венци. 

Допълнително действие: Почиства зъбите основно, без да атакува 
зъбния емайл и предпазва от възпаления и кървене на венците. Осигурява 
продължителна свежест на дъха.

Начин на употреба: паста с големина, колкото грахово зърно, се нанася на 
четката за зъби и се измиват зъбите.

Знаете ли, че......
Пълноценната грижа за устната кухина е необходима за здравето, красотата 

и успеха. Здравите зъби и нормалната микрофлора на устната кухина играят 
важна роля за функционирането на целия стомашно-чревен тракт. Здравите 
зъби и свежият дъх са нужни и за високото самочувствие и добрата комуникация 
с околните. Съдържанието на ментово масло засилва противовъзпалителното, 
охлаждащото и освежаващото действие на пастата.

Алантоинът е ботаническа съставка, която често се среща в продуктите 
за грижа за кожата. Нейното предимство е способността й да успокоява 
раздразнената и зачервена кожа. Тази съставка е необходима на хора, които имат 
чувствителни или възпалени венци и чувствителна лигавица на устната кухина. 

Количество: 100 ml.

Код: 50112   Цена: 10.00 лв.
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Билков лосион за след бръснене

Крем за лице за мъже
За мъже, които не искат да остаряват!

С екстракти от:

коприва - успокоява възпаленията и действа антибактериално;

хвощ – има противовъзпалително действие, 

богат на Витамин С и провитамин А, подобрява 

еластичността и пропускливостта на кръвоносните съдове;

бял равнец – действа тонизиращо и антисептично;

розмарин – подобрява кръвообръщението,почиства 

и тонизира кожата;

бреза – стимулира кожата и подобрява

кръвообръщението.

Уникална комбинация от високоефективни масла от: пшенични зародиши, бадемово 
масло, масло от норка, масло от жожоба и мед.

Богат на растителни екстракти: полски хвощ, коприва, лечебна лайка, арника, листа от 

бреза, репей.

Уникалният състав на продукта ефективно подхранва кожата на лицета, като видимо 

намалява образуването на бръчки, свива порите, успокоява уморената кожа, активира 

регенеративните процеси и забавя процесите на стареене.  

Възстаовява уморената кожа, успоокява, ревитализира и регенерира! 

Естествените масла стимулират оросяването с кръв на натоварената кожа и я правят мека, гладка и еластична.

Маслото от пшеничен зародиш е най-богатият източник на Витамин Е (витаминът на младостта), който стимулира производството 

на колаген и еластин.

Бадемовото масло подхранва, действа успокояващо и омекотяващо, придава кадифена мекота и гладкост.

Маслото от норка е изключитено богато на есенциални мастни киселини, подхранва кожата в дълбочина и има регенериращ ефект.

Маслото от жожоба подобрява кръво- и лимфообращението, подхранва и регенерира. Подпомага синтеза на кожния колаген и оказва 

противовъзпалително действие; Пчелният мед подхранва мускулите, омекотява кожата, има антибиотично и антибактериално действие.      

Нежно и деликатно предотвратява раздразнения след бръснене
Придава свежест и приятно усещане

100 мл.  натурален продукт 

За чувствителна и нормална кожа   
Затваря порите и успокоява кожата след бръснене

Код: 50113   Цена: 19.50 лв.

Код: 50114   Цена: 26.00 лв.

Медът притежава почти същата рН-стойност като на човешката кожа.
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Victoria Bell’s
Crystal Deodorand

контролира изпотяването;
убива неприятната миризма; 
без да запушва порите;
без аромат, подходящ за мъже и жени;
действа незабавно и ефективно;
не оставя петна по дрехите;
100 % природен, безвреден за човешкото 

здраве и околната среда;
24 часово действие;
безкрайно икономичен - достатъчен за 12 

месеца.
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От какво се предизвиква неприятната миризма на тялото?

Погрешно е схващането, че телесната миризма се предизвиква от потта и високите 
летни температури! Тя е вторичен продукт, който се получава при взаимодействието на 
потта със специфичен вид кожна бактерия, живееща навсякъде около нас.

Как действа  Victoria Bell’s Crystal Deodorant?
Тъй като чрез потенето регулираме постоянната телесна температура и изхвърлянето на 

токсините, не е здравословно да го спираме. 
Затова с Victoria Bell’s Crystal Deodorant нанасяме защитен слой, без да запушваме 

порите, като по този начин създаваме среда, невъзможна за проникването и развитието на  
бактерията и така премахваме предпоставките за неприятна миризма по тялото и дрехите.

Тъй като природният кристал е без аромат, без притеснение може да го съчетаете с 
любимия си парфюм.

Освен че не позволява потта да се разлага, действа антибактерицидно и предпазва от 
широка гама гъбични и кожно-алергични фактори.

Може да се ползва освен като дезодорант и за почистване на мазна кожа. 
  

Защо  Victoria Bell’s Crystal Deodorant, а не обикновените дезодоранти?
Познатите ни досега  дезодоранти  са създадени на базата на различни алуминиеви съединения 

и изкуствено създадени химикали, които проникват през кожата и имат доказано вредно 
въздействие върху човешкия организъм и могат да предизвикат алергии, обриви, неразположение и др. 

Новият кристален Victoria Bell’s Crystal Deodorant е съставен от 100% безвредни за организма 
натурални еко продукти - минерални соли и естествени антиоксиданти. Лесен е за носене и употреба, затова може да го ползвате 
вкъщи, на работа, на парти, на път или докато спортувате. Освен това  Victoria Bell’s Crystal Deodorant е и абсолютно безвреден за 
околната среда и озоновия слой, защото не изпуска CO2 (за разлика от обикновените дезодоранти). 

В днешното все по-забързано,  продължително и напрегнато ежедневие всеки от нас се нуждае от все по-дълготрайна защита. 
Именно затова революционната формула на Victoria Bell’s Crystal Deodorant Ви предпазва от неприятната миризма цели 24 часа. 
Оставате свежи и сигурни в себе си, независимо къде сте и какво правите.

Victoria Bell’s Crystal Deodorant ще Ви помогне да се справите и с друг неприятен за всички ни проблем – следите от дeзoдорант по 
дрехите. С този кристален дезодорант  завинаги ще забравите за тях, защото той никога няма да остави каквото и да е петънце 
върху облеклото Ви!

Начин на ползване
Victoria Bell’s Crystal Deodorant е лесен за употреба и съхранение. Намокрете го съвсем леко и нанесете върху кожата. За максимален ефект се 

препоръчва използването на дезодоранта веднага след къпане – тогава се нанася на мократа кожа. Victoria Bell’s Crystal Deodorant не изветрява, не губи 
качествата си ако го забравите отворен и може без проблеми да стои в банята, без да се oвлажни! 

 Код: 906001      Цена: 14.90 лв.
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VB parfums

Luxury Series For Men
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VB parfums

Luxury Series For Women
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VB parfums

Luxury Series For Men And Women

Френска парфюмна композиция

За създаването на най-нoвата серия продукти VB Parfums GREEN MASTER се довери на световния лидер в сферата на 
ароматите – френската компания FLORESSENCE.  
В буквален превод името на компанията означава “Есенция от цветя”. 
Три поколения известни парфюмеристи създават аромати за международните пазари.  
Фирмата притежава сертификат ISO 9001 - 2000, както и всички европейски сертификати  в сферата на 
производството на парфюми.  
Oт 2005 г. е част от корпорация ORGASYNTH.     
ORGASYNTH е независим индустриален концерн, създаден през 1987г. в град Грас  и произвежда продукти в сектора  
“Аромати и парфюми”. Акциите на групата от 8 компании са на френската борса Paris Euronext от 1996 година. 

Защо VB Parfums?

100% световни хитове сред ароматите;
VB parfums ви предлага най-актуалните аромати в момента; 
18 % концентрация на парфюмно масло;
12 часовото действие на парфюмите е съобразено с динамичния живот  на съвременните мъже и жени;
Оригинален дизайн, вдъхновен от Ин и Ян.

Флаконът, в който е вашият парфюм, е специално изработен за серията VB parfums в Италия.

102



c
o
s
m

e
ti
c
s

Семеен пакет
(2 х 50ml)

Щастливо семейство
(2 х 50ml)  (2 х12ml)

VB Parfum
(50ml)  

 Код: 81005
 Цена: 60.00 лв.

 Код: 81003
 Цена: 46.80 лв.

VB Parfum
(12ml)

 Код: 80003
 Цена: 10.00 лв.

Щастлив ден
(1 х 50ml) (1 х 12ml)

 Код: 81006
 Цена: 32.50 лв.

 Код: 81000 
Цена: 26.00 лв.
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Премахването на нежеланото окосмяване се практикува от векове в почти 
всички общества и култури. Начините са били различни на различните места 
и епохи, но най-често се е прибягвало до бръсненето. Причините също са били 
различни: медицински (предпазване от инсектициди и възпаления), социални, 
религиозни и др.

Днес гладката кожа е символ на красота, лична хигиена и ни прави по-же-
лани! Според проучванията много мъже също са станали по-суетни и търсят 
начини за почистване на нежеланото окосмяване.

Съвременните методи за обезкосмяване са многобройни – бръснене, кола 
маска, депилация, лазер, епилация, фотоепилация и други. Всеки от тях има 
своите предимства и недостатъци. Изборът на определен начин на обезкосмя-
ване зависи от вашата кожа, вашите изисквания и възможности. 

Ако искате да сложите:
край на третирането с вредни за кожата кремове;
край на притеснението от малките косъмчета, оставащи след епилация;
край на досадното и болезнено скубане;
край на бръсненето.

Нежеланото окосмяване от крака, подмишници, ръце и лице се премахва бързо и неж-
но благодарение на суперфините кристали. Благодарение на Smooooth legs, косъмчетата 
порастват по-бавно и са видимо по-нежни. Smooth legs e бърз и лесен начин за почист-
ване на нежеланото окосмяване – няколко кръгови движения по посока на часовниковата 
стрелка и обратно, независимо къде се намирате – вкъщи пред телевизора, в колата на 
път или имате 10 минути до важна среща! 

Продуктът е подходящ, както за жени, така и за мъже.

Един комплект съдържа:
Малка и голяма подложка 
4 бр. малки и 4 бр. големи сменяеми работни повърхности
Удобна опаковка за пътуване

Внимание: Продуктът не замества цялостната епилация.
Да не се използва при открити рани, изгаряния и екземи.

Smooooth Legs

 Код: 20810  Цена: 19.90 лв.

нова уникална система за премахване на нежеланото окосмяване
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Хроничните заболявания в 100% от случаите са предизвикани или са съпроводени 
от паразитни инфекции, като в 60% от случаите те са предизвикани от хелминти 
(паразитни червеи);

С гъбични инфекции днес са заразени повече от 25% от населението на Земята;
Съгласно данни от СЗО от паразитни заболявания са инфектирани почти 75% от 

населението на Земята, независимо от нивото на социалния им живот; 
80% от всички съществуващи заболявания са или директно свързани с 

паразитите, или са следствие от тяхната жизнена дейност в човешкия организъм.
Био-вълновият генератор  VOLCANO Zapper е цифрово електронно устройство, 

което убива болестотворни паразити, бактерии, вируси и гъбички чрез 
електромагнитни вълни на принципа на биорезонанса без използване на 
медикаментозни средства.

Заперът позволява ефективно лечение както на остри, така и на хронични заболявания, в етиологията  и 

патогенезата на които съществена роля играят паразитни, бактериални и вирусни инфекции.

Теорията за избирателно електропоразяване на патогенни микроорганизми е разработена от американския 

лекар д-р Райф и развита в края на 20 век от д-р Хулда Кларк, след което е потвърдена от десетки изследователи 

по всички краища на света.

Самата терапия с апарата, освен подкрепящо действие върху организма, действа и стимулиращо върху имунната му система. По 
този начин го прави по-устойчив на бъдещи атаки от паразити. Видимо повишава жизнения тонус, подобрява паметта и мозъчната 
дейност. Друго положително действие е ускоряването на метаболизма на клетъчно ниво (обмяната на веществата), като по този начин 
се намалява затлъстяването и наднорменото тегло.

VOLCANO ZAPPER
биовълнов генератор за избирателно електропоразяване 

на патогенни микроорганизми
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Помощ при:

тежки и хронични заболявания;
възпалителни процеси;
срив в имунната система;

настинки, грип, вирусни инфекции;
алергии и кожни заболявания;
всякакъв тип заболявания предизвикани от 
паразити, вируси, бактерии;

 Код: 20015       Цена: 129.00 лв.
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Dr. Silver
Уникалната сила на водата и сребърните йони

Уредът Dr.Silver  е предназначен за дезинфекция на водопроводна и изворна вода в резул-
тат на обогатяването и със сребърни йони. С помощта на уреда може да се получи сребърна вода за профилактика и 
подобряване на състоянието при различни заболявания. Може да се обработват от 0,2 до 10 литра вода, при което се 
получава вода с различна концентрация на сребърни йони. 

В зоната на специална електродна камера са монтирани постоянни неодимови магнити, които формират магнитно 
поле със специфична конфигурация, което води до ефективно магнитно-структуриране на водата.

В комплект с прибора ще получите ръководство с описание и препоръки за използването на сребърната вода при:
простуда, грип, ангини, повишена температура;

отслабен имунитет, хронична умора;

хранителни отравяния, дезинтерии, гастрити, язви, 

повишена киселинност;

кожни заболявания, изгаряния, кожни проблеми;

Сребърната вода е с доказана ефективност за:
дезинфекция на плодове и зеленчуци;

дезинфекция на домашни прибори, вани, мивки;

дезинфакция на вода, детски играчки, дрехи.

и още...
     в козметологията – подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо действие;  с растениевъдството – за 
покълване на семена и поливане на растения;  при консервиране на напитки, сокове, компоти.

Рязко повишава имунитета и кондицията;

Премахва проблемите в стомашно-чревния тракт /гастрити, язви, повишена 

киселинност в стомаха, хранителни отравяния, дизентерии и др.);

Мощно средство против простуди, грип, ангини и всякакви други възпалителни 

заболявания;

Решава ефективно кожни проблеми и  изгаряния;

Изглажда бръчките, има противовъзпалителен ефект, действа балансиращо на 

кожата;

Дезинфекцира надеждно хладилници, мивки, вани, съдове, дрехи, детски играчки.
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Код: 20005   Цена: 69.00 лв.
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Персонални NRG карти

„Всички болести всъщност представляват енергия с нетипична честота, попадна-
ла на погрешно място в организма“                                         проф. Уилям Нелсън

Повече от 70 полезни вибрации, влияещи благотворно на организма!

NRG картите са резултат на последно поколение технология за енергиен трансфер. Те са заредени с патентовани 
честоти, използвайки квантов енергиен принтер и при тяхното носене към тялото се подават „правилни“ вибрации, 
които водят до енергийно възстановяване на нарушени функции и системи в човешкия организъм 
Задавайки „правилната“ честота, организмът трайно възстановява основната причина за отклонения от нормата – 
неправилната вибрация на клетка, орган или система. 
С помощта на персоналните NRG карти се хармонизира енергийната компонента от човешкото здраве, което в 
последствие значително подпомага пълното възстановяване и оздравяване.
Широкото разнообразие честоти ефективно повлияват различни проблеми свързани с психологическото, емоционално, 
физиологично състояние на организма.

Почувствайте вибрациите на живота!

последно поколение квантова технология;
хармонизиране на енергийните вибрации на организма;
12 месеца гарантирано действие;
удобни за употреба;
повече от 70 вида карти с различно предназначение;

in
n
o
v
a
ti
o
n
s

Код: 205001     Цена: 50.00 лв.
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 „ELIXIR“
БИО - ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНЕН МЕДАЛьОН

ВИСокА ЕфЕктИВНоСт блАгоДАрЕНИЕ НА:
генерираната торсионна (скаларна) енергия;
въздействие чрез символите и формите на философския камък;
въздействието на енергийните матрици на 42 лечебни растения и клетъчни храни;
освобождаване на инфрачервена топлина и отрицателни йони;

ПочУВСтВАйтЕ УНИкАлНАтА СИлА НА мЕДАльоНА „ELIXIR”
мощен ефект върху структурирането и хармонизирането на биополето(аурата), което е сигур-

на предпоставка за по-бързо 
възстановяване на нарушенията в човешкото здраве;
ефективно структурира и енергизира вода, течности, храни;
защитава от негативни външни въздействия;
увеличава жизнеността и енергията на тялото;
хармонизира и балансира енергийните нива в организма и прeдотвратява разлини заболявания;
подобрява пропускливостта на клетъчните мембрани и клетъчното хранене;
стимулира обменните процеси и кръвообръщението, пречистването от шлаки и токсини;
неутрализира свободните радикали;
забавя процесите на стареене;
засилва функциите на имунната и ендокринната системи;
подобрява паметта, концентрацията, психическата устойчивост и съня;
намалява възпаления и болки;

Медальонът “ELIXIR” е източник на мощна енергийна подкрепа за всеки организъм. 

Той стабилизира тази основа, без която е трудно да се постигне добро физиологично здраве.

Торсионната енергия генерирана от медальона води до възстановяване формата, обема и структурата на аурата на човека, 
което е сигурна предпоставка за активиране на възстановителните процеси в организма.

Създаден в резултат на съвременни нано- и енергоинформационни технологии;
С използване на вулканични скали (в това число от рупите);
Съдържа енергоинформационните матрици на 42 лечебни растения и клетъчни храни;

Хармонизирането на аурата на всеки човек е важно условие за личен успех, професионална реализация и хармония в семейството, на 
работното място, в обществото. 

Един от начините за доказване ефективността на медальона да хармонизира и уплътнява биополето е с използване на програмата на 
акад. Александър Влахов за адаптометрично изследване на аурата „MGV 2.1”.
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Код: 20110   Цена: 80.00 лв.

109



Откажете се от тютюнопушенето, 

...докато пушите!

Електронни атомизиращи устройства "Volcano"

Днес ние ви предлагаме уникално решение – да спрете да вдишвате всички отровни съединения от цигарения 
дим, без рязко да изпитвате никотинов глад. Това е възможно благодарение на високотехнологични продукти, съз-
дадени като реална алтернатива на пушенето. Те представляват електронни атомизиращи устройства, в които 
благодарение на специална технология се изпарява никотинов разтвор с различна концентрация, при което човек 
получава истинско усещане за пушене. Наред с това не съдържат никакви смоли, катрани и други вредни вещества, 
което запазва белите дробове и целия организъм чисти при пушенето.

Който и от предлаганите варианти електронни устройства „Volcano“ да изберете, вие лесно и безболезнено 
можете да се откажете от тютюнопушенето, или да продължите да пушите безвредно. Атомизиращите патрони, 
които се използват в устройствата са създадени съгласно никотинзаместваща терапия на Световната Здравна 
Организация. Това ще позволи на пушачите постепенно да намалят никотина, който приемат. Димът, който се от-

деля от атомизиращите устройства е напълно безвреден, без неприятни миризми и не вреди на пасивните пушачи.  

A знаете ли, че...
В цигарения  дим се съдържат повече от 4000 вида химически съединения, 43 от които са доказано канцероген-

ни, а повечето причиняват трайни увреждания на човешкото здраве. Но само едно от тези съединения причинява 
зависимостта на пушачите от цигарите – НИКОТИНЪТ.

Защо да изберете “Volcano”?  

Държите в ръката си истинска цигара. Наслаждавате се на дим, който не дразни околните, не оставя неприятна 
миризма в помещението. Няма горене и опасност от пожар. Няма катран, други канцерогенни вещества или вредни 
съставки;

Можете да пушитена забранени за пушене места. Никакво замърсяване на околната среда. Издишваният „дим“ е 
вид газ в дисперсна фаза, създаден от атомизацията на тютнева алкалоидна течност, следователно няма вреда от 
пасивно пушене. 

Можете без стрес за организма лесно и безболезнено да се откажете от истинските цигари.
Можете да ползвате един от предлаганите от нас пълнители – с висока, средна, ниска и нулева концентрация на 

никотин.
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Изискан дизайн

Електронно атомизиращо устройство “Volcano”
модел: RN 4072
Пълнители: High, Medium, Low, Now (комплект по 5 бр.)

Предложение за ценители

Електронно атомизиращо устройство “Volcano”
Модел: Mini
пълнители: High, Medium, Low, Now 
(комплект по 5 бр.)
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Бордо: Код: 20051 Цена: 89.00 лв.

Код: 20053 Цена: 79.00 лв.
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VOLCANO
ултразвуков уред за пране и дезинфекция

Миниатюрен диск, който се помества в човешка длан е способен да изпере толкова дрехи, колкото и автоматична перална 
машина, а консумира десетки пъти по-малко електроенергия. Дори и да имате автоматична перална машина, не си струва да я из-
ползвате за малки обеми дрехи, които с помощта на Volcano можете да изперете бързо и качествено. Така, че...скъпи жени и мъже, 
студенти и често пътуващи, всички вие, които мечтаете да спестите време и средства, Volcano е създаден за вас.

Вече няма необходимост да чакате да се събират големи обеми дрехи....ако разполагате с ултразвуковото устройство за 
пране и дезинфекция., което работи благодарение на акустични вибрации, които са незабележими за вашите очи. Процесът на 
пране протича без вашето участие. Нужно е просто да поставите дрехите в топла вода, перилен препарат, да поставите диска 
на устройството на дъното на съда и ...това е всичко. След 40-50 мин. е необходимо само да изплакнете свежото и идеално изпрано 
пране. Устройството е „способно на чудеса“, които не са по силите дори на автоматични перални машини. 

Устройството не само изпира идеално, но и унищожава всички видове бактерии и микроорганизми. Кавитационният ефект, 
създаван от ултразвуковия генератор, убива микрофлората, което е изключително важно при пране на спално бельо, детски дрехи 
и др. Ултразвуковото пране е незаменимо ако трябва да перете дрехи от фина материя, вълна, коприна, трикотаж. Дрехите не се 
износват и деформират, тъй като по време на процеса на пране няма физическо триене на тъканите (както при ръчното пране) 
или центрофугиране (както в автоматични перални машини).

И още едно голямо предимство. Ако случайно забравите устройството включено не се притеснявайте. Volcano няма да увреди 
дрехите Ви, нито ще се повреди. 

И това чудо тежи само 200гр. 

100% дезинфекция на тъкани;

икономия на вода и време;

минимален разход на електроенергия – 15 W/h;

портативна и незаменима при 

използване у дома, на вилата, в командировка;
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Код: 20001    Цена: 63.00 лв.
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Устройство за пране и дезинфекция 

За първи път в света ние създадохме ултразвуково устройство, което 
обединява три технологии, в резултат на което достигнахме максимална ефек-
тивност и качество. Специално за всички наши клиенти ние разработихме по-
следно поколение устройство за пране и дезинфекция “Volcano Silver Technology”. 
В него едновременно се използват три технологии за постигане на максимален 
ефект и качество на прането:

Ултразвукова обработка на тъканите – ултразвукът прониква между влак-
ната на тъканите и гарантира изпирането им без механическо въздействие, 
което съществува в традиционните перални машини.

Магнитна обработка на водата – благодарение на този процес се неутрали   
зира вредното влияние на “твърдата вода”, което се отразява на качеството на прането. Ефектът се постига с комби-
нираното действие на ултразвуковите вълни и постоянно магнитно поле, действащи в перилния разтвор, благодарение 
на вложените в устройството 4 специални магнити. 

Най-новата технология в областта на дезинфекцията – Nano Silver. Тази технология обединява антибактериалните 
свойства на среброто и съвременните нано-технологии. Това гарантира високоефективна антибактериална обработка 
на тъканите без специални препарати или кипене. В резултат на нано-силвър технологията, перилният разтвор се насища 
с милиарди частички сребро, които бързо се превръщат в сребърни йони, с мощно дезинфекционно действие. В процеса на 
пране тъканите абсорбират част от сребърните йони и съхраняват своите качества по-дълго. 

Благодарение на тази нова технология, “Volcano Silver Technology” гарантира бързо и ефективно изпиране, съхраняване 
на цветовете, структурата и качеството на тъканите. 

Основни преимущества: 
първата в света тристепенна система за пране и дезинфекция, гарантираща максимален ефект: ултразвук, магнитна обра-

ботка на водата, Nano-Silver дезинфекция;

съхранява цветовете и структурата на дрехите;

изключително качество на изпиране за всякакъв вид дрехи и текстил;

безопасност и безвредност при експлоатация;

максимална икономия на вода, електроенергия и перилни препарати;

100% дезинфекция на тъканите;

съвременен дизайн, компактност и ергономичност.

“Volcano Silver Technology” е последно поколение ултразвуково устройство за пране и дезинфекция. То събира в себе си най-до-
брото от всички предходни модели, като добавя и нещо ново – това което го прави уникално и най-доброто в света. 

Сензация в ултразвуковото пране
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Volcano Silver Technology 3in1

Код: 20001    Цена: 63.00 лв.

Код: 20003     Цена: 69.00 лв.
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VOLCANO EXPERT
Уникално: За алкохол с превъзходен вкус! Гарантиран резултат само за 10 мин.!

    Ускорява процеса на стареене на алкохолните напитки: ракия, водка, вино, ко-
няк и уиски, като премахва метиловия алкохол, от който боли глава и подобрява 
вкусовите им качества;
     Дезинфекцира вода, мляко и плодови сокове, като подобрява вкусовите им 
качества и удължава срока им на съхранение.

     Ултразвуковият активатор VOLСANO ЕXPERT  подобрява качествата 
на алкохола и храните на изцяло нов принцип – кавитационното действие на 
ултразвуковите вълни. При тяхното действие се унищожават всички микроор-
ганизми, намиращи се както в течността, така и по повръхността на потопените в нея тела.
Ползата от уреда
     Под действие на ултразвук се постига ускоряване стареенето на алкохолни напитки– ракия, водка, уиски, коняк, вино и др. 
Това се постига, тъй като се ускоряват редица физикохимични процеси, водещи до отделянето на вредните компоненти - 
лесно летливи (метилов алкохол и ацеталдехид), деструкция на високомолекулните съединения (амилов, пропилов и изопропилов 
алкохоли и фурфурол). Протича естерификация с участие на естествените компоненти на дестилатите – етилов алкохол и 
органични киселини (винена, оцетна, лимонена, ябълчена и др.), при което се образуват естери – ароматни вещества, които 
значително подобряват вкусовите и ароматни качества на напитките. 
С какво помага ултразвуковата обработка?
     Чрез процеса на ултразвукова обработка, спиртните напитки могат да се освободят от  редица вредни компоненти, 
които влошават вкусовите и ароматин качества на алкохола. По-конкретно, спиртните напитки, след обработката имат на-
малени нива на амилов, изоамилов, изобутилов и пропилов алкохоли в крайния продукт за разлика от бавно отлежавали подобни 
продукти. Счита се, че тези изменения се дължат на ефективното протичане на много химични реакции, част от които не 
протичат при традиционното отлежаване.
Краен резултат
     Резултатът е подобряване на ароматните и вкусови характеристики на напитките, като се запазват непроменени цве-
та и бистротата им.

Експериментално е установено, че обработеният с ултразвук алкохол се усвоява и разгражда в организма 
около 30% по-бързо в сравнение с необработения, което е сигурна гаранция за повишаване на неговото 
качество.

Произведен по японска технология за състаряване и пречистване 

на алкохола
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Magnolia Silver
Магнитен декарбонизатор с 

дезинфекционен ефект

Nano-Silver тechnology – последно поколение система за дезинфекция, основана на отделяне на активно сребро, чий-
то частички имат нано-размери и във всяка перална и съдомиялна машина гарантират пълен дезинфекционен ефект. 

магнитна обработка на водата. В корпуса на устройството  направен от специален полимер, са вградени двойка 
специални магнити, които формират мощно магнитно поле с ефективна конфигурация. Благодарение на това се понижа-
ва твърдостта на водата, в резултат на което се повишава ефективността на прането и миенето на съдовете. Така 
можете да се насладите на изключителни резултати, да получите пълна дезинфекция и икономия на значително количе-
ство електроенергия, омекотители, перилни и миещи препарати. 

Magnolia Silver гарантира:
тотална дезинфекция в перални и съдомиялни машини,  благодарение на последно поколение дезинфекционна сис-

тема – Nano Silver Technology;
ефективна неутрализация на образуването на накипи по нагревателните елементи на перални и съдомиялни ма-

шини, което значително увеличава тяхната експлоатация;
100% икономия на омекотители за вода;
до 65% икономия на перилни препарати;
до 65% икономия на омекотители за дрехи;
до 30% икономия на електроенергия;
отлични резултати и повишаване качеството на пране и миене на съдове;
значителна икономия на средства.

Magnolia Silver е прибор от ново поколение, с помощта на който успешно се решават проблемите с твърдата вода и се пови-
шава качеството на пране и миене на съдове. 

Благодарение на Magnolia Silver вие можете да превърнете всяка автоматична перална машина в най-съвременен модел, което 
освен гарантирания ефект на изпиране, осигурява и пълна дезинфекция на тъканите. 

Magnolia Silver е система за хидродинамична обработка на водата с включен нано-силвър ефект, благодарение на което се 
повишава качеството на изпиране на дрехите и измиване на съдове в съдомиялни машини, като наред с това се гарантира пълна 
дезинфекция, благодарение на най-съвременната технология за дезинфекция Nano-Silver Technology.  

Два ефекта, за по-добро пране и 

миене на съдове
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Код: 20008     Цена: 29.00 лв.
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Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

Пречиства въздуха

Области на приложение: 
в битови и промишлени условия – за понижаване на уморяемостта и повишаване на имунитета, предотвратява раз-
пространение на вирусни инфекции и замърсяване на въздуха, неутрализира вредното влияние на йонизиращи лъчения 
от компютри и телевизори;
за медицински цели – за повишаване на имунитета, стимулиране на обменните процеси на организма, ефективна 
профилактика и подобряване състоянието при бронхиална астма, остри респираторни заболявания, хроничен бронхит 
и други заболявания на дихателната система,  мигрени, неврози, проблеми в сърдечно-съдовата система и др;

намалява токсичността на въздуха;

нормализира кръвното налягане;

намалява вероятността от тромбообразуване;

подобрява съня и премахва умората;

елиминира стреса и повишава работоспособността;

активира имунната система;

повишава качеството на въздуха и забавя стареенето;

Съживява кислорода във въздуха, който дишаме
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Код: 20101     Цена: 39.00 лв.
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НЕОГАРД 
уред за магнитна защита и лечение

високоефективно зареждане на вода;

профилактика и подобряване на състоянието при голяма група заболявания;

защита от вредните излъчвания на компютри, телевизори и други електронни 

прибори;

Неогард е прибор от ново поколение – за магнитна и гравитационна защита на 

организма. Той е ненадминат по отношение на ефективна защита от излъчвания на вся-

какви електрически прибори, за подобряване състоянието при голяма група заболявания 

и благотворно зареждане на вода.

Изберете Неогард за:

подобряване имунитета и функционалното състояние на организма;
регулиране дейността на нервната система;
нормализиране артериалното налягане и дейността на сърдечно-съдовата 

система;
нормализиране дейността на храносмилателната система;
повишаване работоспособността и нормализиране на половата активност.

Единствения в света уред, създаден по подобие на Земята, което га-

рантира изключително позитивно въздействие на организма.

Обработената с Неогард вода придобива структура, която 
съответства на структурата на водата в човешката 
клетка. Употребата и пречиства и облагородява организма, 
гарантира жизненост, енергичност и  самочувствие

Комплектът включва 2 диска и

подробна инструкция за 

употреба.in
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Код: 20006     Цена: 49.00 лв.
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WAVE GUARD

Wave Guard е електронен модул, предназначен за локална 
защита на човешкия организъм от вредното действие на опас-
ните електроманитни излъчвания на съвременните средства за 
комуникация. 
Използването на Wave Guard Ви защитава и предпазва централ-
ната нервна система и целия организъм от развитие на заболява-
ния в резултат на използване на средства за комуникация. 
Wave Guard е ефективен за всички модели радио и мобилни 
телефони в различните им технически стандарти на работа. 
Wave Guard улавя до 99% от разсеяните електромагнитни вълни, 
които в противен случай достигат до човешкото тяло и преиму-
ществено засягат зоната на главния мозък. 
Wave Guard е електронен модул във вид на спирална окръжност, 
който неутрализира високочестотните електромагнитни излъч-
вания в честотния диапазон 400-1800 MHz, като ги превръща в 
топлина.

Защитава от вредното действие на средствата за 

мобилна комуникация

99% ефективНа защита!

Wave Guard е подходящ за всички видове радио и мобилни телефони
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Код: 20007     Цена: 9.90 лв.
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Електронен уред за борба с подземни гризачи

Електронен уред за борба с гризачи

Електронният уред за борба с подземни гризачи Ви осигурява един хуманен и екологично чист начин да се справите с проблема с подземните 
гризачи.

Подземните гризачи имат слабо зрение, но в замяна на това природата им е дала изключително остър слух и чувствителност към почвените 
вибрации.

Електронният уред за борба с подземни гризачи издава вибриращ звук с променящи се параметри. Това въздействие е непоносимо за подземни-
те гризачи и те са принудени да напуснат местообитанията си. Едновременно с това електронният уред за борба с подземни гризачи е напълно 
безвреден за хора и домашни животни, както и за почвените насекоми.

Въздействието на уреда се разпространява чрез почвата покривайки кръг с диаметър приблизително 36 метра и площ в рамките на 800 кв. м.
За да получите максимален ефект от работата на уреда трябва да го включите в охраняваната площ след извършване на дълбока обработка 

на почвата и поне 2 седмици преди засаждане на културите. Ефектът от работата на уреда се проявява след 2-3 седмици и зависи от вида на 
почвата и първоначалната плътност на подземните гризачи.

Електронният уред за борба с гризачи излъчва електро-магнитни импулси, което въздействат на слуховия апарат и нервната 
система на гризачите. Това нарушава жизнените им функции и предизвиква паника сред тях. Гризачите престават да се хранят и 
размножават, а в последствие напускат охраняваната площ. Формата и честотата на импулсите се променя постоянно, за да се 
предотврати привикването на гризачите към тях. Уредът значително намалява плътността, както на мишки и плъхове, така и на 
хлебарки, мравки и др. пълзящи насекоми. Ефективната площ, която един уред може да охранява е 100 -120 кв. м., той се захранва от 
страндартната електропреносна мрежа 220 V.

Първоначалният ефект се проявява след 7-10 дни. През този период вероятно ще забележите повишена активност на гризачи-
те. Това е нормално – под въздействие на електромагнитното поле те напускат укритията си, а в последствие и охраняваните 
помещения. Използването на допълнителни средства (капани, примамки) през този период дава много висок ефект. Уредът не 
влияе на домашни животни и любимци, с изключение на хамстери и морски свинчета.

охранявана площ - кръг с диаметър 36 метра
или около 800 м2;

захранване с батерии - 6V;
продължителност на работа с един комплект 

батерии до 6 месеца;
първоначален ефект след 2-3 седмици;

охранявана площ - 100-120 м2;
консумирана мощност до 7W;
захранващо напрежение 220V;
първоначален ефект след 7-10 дни;

in
n
o
v
a
ti
o
n
s

Код: 20013     Цена: 29.00 лв.

Код: 20011    Цена: 25.00 лв.
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Иновационна подложка създадена на принципа на нанотехнологията. Нанотехнологията е област от приложните науки, при 
която контролът над веществото е на микроскопично ниво, при размери по-малки от 1 микрометър. Представката „нано“ в 
думата означава „една милиардна“.

Подложката Anti-slip pad е полезен аксесоар за всеки – тя предотвратява малките предмети поставени на таблото на ав-
томобила ви, да се изплъзнат и загубят някъде в колата. Anti-slip pad задържа всички предмети върху таблото и не им позволя-
ва да паднат дори при бързо шофиране, взимане на завои с висока скорост, преминаване през неравности или рязко спиране.

 
Гелът, от който е направена подложката Anti-slip pad не съдържа лепило, а създава вакуум на принципа на наноефекта и по 

този начин задържа предметите.

Anti - Slip Pad
Задържа всичко!

Anti-slip pad задържа:
 мобилни телефони; 
 GPS навигационни системи;
 цигари и запалки;
 слънчеви очила; 
 червило и др. козметика;
 химикалки;
 USB и MP3 плеъри
 монети; 
 ключове и др.

основни характеристики на Anti-slip pad:
не оставя никакви следи;
напълно безопасен за здравето;
може да се използва в кола (и други превозни средства); вкъщи или на 
работното място;
лесно се поставя и се почиства само с хладка вода. 
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Код: 20811    Цена: 14.90 лв.
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Описание

Магнитните наколенки Dr. Nature съществено подобряват състоянието при болка и дискомфорт в ставите, предизвикани 
от множество заболявания, като в същото време им позволяват да се върнат към нормалното си функциониране с увеличена 
подвижност. Наколенките стабилизират и поддържат капачката на коляното като притискат сухожилието точно под коля-
ното. Това пристягане намалява или елиминира възпалението и помага за предотвратяване на нараняване и изтощаване на 
коляното.
Друг положителен ефект на магнитните наколенки Dr. Nature е подобряване на кръвообръщението. 
Наколенките се слагат бързо и лесно, удобни са за носене и са незабележими под дрехте.

Магнитните наколенки  Dr. Nature:

Подобряват състоянието при болка в колянната става;

Подпомагат възстановяването при травми;

Подобряват кръвообръщението;

Подходящи при спортни натоварвания;

Удобни за носене и незабележими под дрехите.

Инструкции за употреба и поддръжка

Поставете наколенката под капачката на коляното така, че вдлъбнатата част на дъгата да сочи нагоре, за да поддържа 
коляното. Стегнете така, че да прилепне плътно около крака, без да ви стяга и да причинява дискомфорт. Наколенката трябва 
да се носи през деня, а вечер преди лягане да се сваля. Да не се пере в автоматична пералня, може да се почиства с вода и сапун.

Магнитна наколенка 
Комфорт и лекота в движението
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Противопоказания

наличие на кардиостимулатор (пейсмейкър);

кръвотечение и склонност към него;

остра тромбоза;

разширени вени;

аневризъм на сърцето и големите кръвоносни съдове;

сърдечно-съдова недостатъчност по-висока от II стадий;

тежки нарушения на сърдечния ритъм;

остър инфаркт на миокарда;

диабет и индивидуална непоносимост.

Код: 20020     Цена: 19.90 лв.
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e Как влакното ACTEx® почиства толкова добре?
При почистване с мокра кърпа по традиционния метод замърсяването само се размазва и не се отстранява изцяло. След почиства-
нето остава тънък влажен слой, който е идеална среда за развитие на бактерии и гъбички. 
При екологичния метод с кърпите ACT® от ултрамикрофибър ACTEX® влакното поема замърсяването и не оставя следи върху тре-
тираните повърхности. Бактериалната среда след почистване с ACT® кърпа се редуцира до 99%.
Дебелината на всяко влакно е по-малко от 1/100 от дебелината на човешки косъм. Това е по-малко от повечето бактерии и мръсни 
частици, а специалният метод на сплитане на влакната подсилва ефекта. По този начин се оформя абсорбираща повърхност, 
която поема мръсотията. Когато влакната на кърпата са сухи, прахта и замърсяванията се свързват на повърхността им чрез 
статично привличане. Когато влакната са влажни, замърсяванията се улавят благодарение на капилярни сили на взаимодействие. 

а знаете ли какво е ултамикрофибър? 
Дение (Denier)е мерна единица за линейна плътност на масата на влакната. Едно влакно е със стойност 1 дение, ако 9 000 метра 
от това влакно тежат 1 грам. 

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ:
Влакно с по-малко от 1 дение = микрофибър     
Влакно с по-малко от 0,5 дение = ултрамикрофибър
Специалното влакно ACTEX® е с 0,27 дение (Denier).

Какво можете да почиствате с ACT® кърпата?
С кърпите ACT® можете да почиствате: мебели, плочки, умивалници, прозорци, огледала, дръжки на врати, кранове на чешми, теле-
фони, телевизори, компютри, очила и още много предмети. Опитайте сами и почистването ще се превърне в удоволствие!

Кърпи ACT® - ултрамикрофибър

“ПРОСТО ДОБАВЕТЕ ВОДА”

Оригиналната шведска концепция за екологично почистване 
само с добавяне на вода.

„Ние вярваме в едно бъдеще с по-чиста околна среда и по-ви-
соко качество на живот за всички хора по света“ - това е визия-

та на шведската компания ACT – Advanced Cleaning Technics, 
част от концерна VIKAN AB. Кърпите ACT® от ултрамикрофи-

бър помагат за опазване на околната среда, тъй като намаля-
ват потреблението на химикали и почистващи препарати с до 

90 %, предпазват здравето ви, спестват ви пари и време. 
 Кърпа за автомобил  60 х 65см, около 75 гр.
Код: 20401  Цена: 26.00 лв.

Кърпа за прозорец  40 х 50 см, около 40 гр.
Код: 20402  Цена: 19.50 лв. 
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Как да използвате кърпата?
Прегънете кърпата три пъти по ширина и ще получите общо 16 чисти повърхности, които да използвате. Сложете дланта на 
ръката си върху сгънатата кърпа и забършете с леки движения. 

Златни правила:
Използвайте кърпата суха за почистване на прах, а влажна за всички останали случаи. Кърпата може да се пере при температура 
до 95° С, когато е силно замърсена и пренаситена с прах и замърсявания. При пране използвайте перилни препарати без избелващи 
средства и омекотители! Не пере те с други тъкани, защото ще поеме влакна или мърсотия от тях. 
Не използвайте за подсушаване на боядисана коса.

Трайност на ACT® кърпите:
Известно е, че ACT® кърпите издържат повече от 900 изпирания при 95° С, при което ефективността им не се губи.
Състав:

ACT® кърпите са тъкани от 100% влакно ACTEX®. Влакното е одобрено от OKO-TEX® standard 100 (система за сертифициране на текстил - суровини, 
междинни и крайни продукти -  на всички етапи на производството и тестиране за вредни вещества като предохранителна мярка за предпазване 

на здравето). Състои се от 80% полиестер и 20% полиамид.

Повърхност

Пластмаса 3.4х106 4200 99.900%

Стомана 3.0х106 33 99.999%

Стъкло 1.6х106 1075 99.930%

Повърхност

Пластмаса 2.0х103 0 100%

Стомана 2.2х104 0 100%

Стъкло 1.0х104 0 100%

Повърхност

Пластмаса 7.6х106 1.1х105 98.5%

Стомана 6.3 х106 2.7х105 95.7%

Стъкло 6.1х106 7.8х104 98.7%

проби върху Staphylococcos aureus проби върху Escherichia coli   

проби върху Aspergillus versicolor  

обяснителни бележки:
брой микроорганизми преди почистването в средни стойности 

за две различни повърхности

брой микроорганизми след почистването в средни стойности 

за две различни повърхности

процент премахнати микроорганизми

Кърпите ACT®, леко навлажнени, могат да отстранят от 95,7% до 100% от микроорганизмите върху три различни повърхности 

(пластмаса, неръждаема стомана и стъкло).

Кърпите ACT® спомагат за ефективното отстраняване на патогенните микроорганизми върху различни видове повърхности. 

TEST – потвърдени резултати: Този тест за качество е проведен от „Института за микробиологични изследвания“ rue Newton, Zl 

Mitry-Compans, F-77290 Mitry-Mori, във Франция.
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Микрофибърна кърпа
по лиценз на uS Natural Technology L.L.C. Washington uSA 

Революционна технология за почистване без 
използване на химически средства

Кухня, вана, 

мокри 

помещения  

Дървени 

повърхности, 

мебели

Мултифунк-

ционално 
приложение

Стъкла и 
огледала

Различни повърхности в кухнята, банята, 
фаянс, хромирани, емайлирани и други 
повърхности.

Различни дървени повърхности, мебели, 
паркет, врати.

Многофункционално приложение. Може да се 
използва за личнa хигиена. Нежна грижа за 
кожата на лицето и тялото.

Различни стъклени повърхности и огледала. 
Превъзходен резултат за идеално 
почистване без оставяне следи и влакна пo 
почистваната повърхност.

Тайната на кърпата е в уникалния вид и структура на т.нар. супер-микровлакна, 
от които тя е произведена. Супер-микровлакното е изградено от множество полиа-
мидни и полиестерни влакънца. Дебелината на всяко от тях е 1/100 от дебелината на 
човешки косъм. Всяко влакно е с такава структура, която гарантира пълно почистване 
на повърхността на материалите, без да ги наранява.

Когато влакната на кърпичката са сухи, прахта и замърсяванията се свързват на 
повърхността им чрез статично привличане. Когато влакната са влажни, замърсявани-
ята се улавят благодарение на капилярни сили на взаимодействие.

Състав: микрофибър 
( 80% polyester, 20% polyamide )
Характеристики: 40 х 40см, 350г/м2

революционна технология за почистване, без използване на химически 
препарати.

продължително използване.
премахва бактериални замърсявания от почистваните повърхности.
абсорбира прах, замърсявания, мазни петна, следи от пръсти.
максимална грижа за високотехнологични повърхности – LCD, плазмени 

монитори и екрани.
не оставя влакна при чистене.
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Микрофибърна кърпа: 40 х 40 см
Код: 20200  Цена: 9.90 лв.
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Почистете бързо всичко вкъщи с екологичен гел!

Универсален почистващ гел

Състав: Данни за съдържанието по препоръката на ЕС:
Под 5% нейонизирани тензиди (захарен тензид), 5-15 % анионни тензиоактивни 

вещества. 
Други съставки: готварска сол, ароматизатори, затъмнител, лимонена киселина.
Sanct Bernhard препоръчва: Универсалният сапун почиства всичко наоколо и за-

мества много почистващи препарати, съчетани в един продукт! Незаменим за всяко 
домакинство. 

Действие: Бельо, вълнен текстил, кухненски прибори, съдове, всякакви домакински 
прибори и санитария се почистват с универсалния гел, независимо дали със студен или 
топъл разтвор. 

Допълнително действие: Универсално приложим за най-различни задачи по прането 
и почистването. Най-висок почистващ резултат при максимално щадящ материал. 
Универсалният сапун е pH-неутрален и безалкален. Съдържащият се фарнезол прите-
жава потискащо действие спрямо бактерии. Предпазва околната среда, защото е 
биоразградим.

Начин на употреба: Достатъчни са 2 супени лъжици (20 ml) на 10 литра вода. Съот-
ношението при разтвор е 1:500. Това означава, че в 500 мл вода се разтваря 1 мл от 
универсалния почистващ гел. (1 капачка от опаковката на гела е 5 мл).

Знаете ли, че.....

 Универсалният гел е бял, с нежна консистенция и приятен, прекрасен свеж аромат. 

Идеално подходящ за всички видове бельо при ръчно пране, за предварително трети-

ране на яки и маншети на ризи, за основно почистване на прозорци, врати, лакирани 

мебели, плочки, вани, дамаски за мебели, килими, пластмаси, каменни подове и т.н. 

Включително и за щадящо лаковото покритие, измиване на коли и за основно вътрешно 

почистване. Дозира се просто и се разтваря лесно.

Количество: 1000 ml.
Код: 20434  Цена: 26.00 лв.fo
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ТОП ПРОДУКТ
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Argencit

Универсален ДЕЗИНФЕКТАНТ с 24-часово действие

Какво е Dr. Silver ARGENCIT? 
Dr. Silver ARGENCIT е течен биоциден препарат, предназначен за дезинфекция 

на всякакъв вид повърхности. Синтезиран е от чисти природни суровини - сре-
бро, дейонизирана вода и лимонена киселина. ARGENCIT убива вредните бакте-
рии, вируси и гъбички и осигурява високоефективна защита на вашето здраве. 

Как действа?
ARGENCIT е биоциден препарат, работещ със силата на среброто. Дезин-

фекционното действие на среброто се дължи на силния афинитет на сребър-
ния йон към различни жизненоважни ензими на едноклетъчните микроорганизми. 
Благодарение на това сребърните йони се свързват с ензимите и блокират 
трайно тяхната работа, което води до “задушаване” и бърза смърт на микро- 
организмите. Сребърните йони променят свойствата на клетъчните ДНК или 
РНК  като спират обменните и репродуктивни функции. В контакт със сребър-
ните йони на ARGENCIT, всички патогенни микроорганизми - бактерии, вируси, 
гъбички и плесени, загиват за минути. Препаратът убива и  бактерии придоби-
ли резистентност към широко използваните антибиотици (MRSA и VRE). 

Към кои патогени е активен ARGENCIT?
Той е изключително ефективен към над 650 вида бактерии  и вируси причини-

тели на редица опасни и тежки заболявания, като:
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Код: 20021        Цена: 7.00 лв.

Dr. Silver
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настинка, пневмония и грип – включително 

свински и птичи грип;

хепатит А, Б, С, Д и Е;
херпес;
човешки папилома вирус;
варицела, вариола, морбили;
ХИВ тип I;
листерия;
стомашно – чревни инфекции;
перитонит; инфекции на пикочните пътища;
коремен тиф, стомашна язва;
натравяне с храна - салмонела, 
ешерихия коли;
туберкулоза; 
антракс; 
синдром на токсичния шок
стрептококов фарингит;
лаймска болест, туларемия и др.
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За повече информация се обърнете към вашия консултант.



PEDRONI

За повече информация се обърнете към вашия консултант.



За повече информация се обърнете към вашия консултант.



Възможни са печатни грешки.

Вдъхновени от вековните принципи на мъдростта и 
силата на новите технологии, 

сътворени, за да даряват сияйна красота и безценно 
здраве, те избраха Вас и Вашето семейство, за да Ви 
направят безкрайно щастливи.

Запознайте се с тях – Нашите изключителни и 
неповторими продукти за БЛАГОДЕНСТВИЕ!



Green Master
The New Wellness Revolution

www.green-master.eu

За контакти:


