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Енергийна сила - 12 сашета 
2 броя

Спестявате: 

1425лв
код 30737002 2850лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

1425лв

Спестявате: 

1230лв

Метеор СТОП - 16 сашета
 2 броя

код 30714002

Стара цена за 
2 продукта: 

2460лв

Цена за 2 
продукта: 

1230лв

Спестявате: 

985лв
код 30731002

Стара цена за 
2 продукта: 

1970лв

Цена за 2 
продукта: 

985лв

Имунен стимулатор форте +  
45 таблетки - 2  броя

Спестявате: 

2190лв
код 30744002 4380лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

2190лв

Vitar препоръчва при:  
настинки и грип;
тежки физически и психически натоварвания;
бедно на витамини хранене;
алергии;
при вирусни и бактериални инфекции. 

Витамин C с удължено освобождаване 
30 капсули - 2 броя

Vitar препоръчва при:  понижен имуни-
тет; вирусни инфекции; лесна уморяемост; 
за защита от оксидативен стрес; при 
проблеми със сърдечно-съдовата система; 
подобрява хранителния и енергиен 
метаболизъм; активира  възстановяването 
след заболявания или натоварвания; 
гарантира устойчив имунитет.

Vitar препоръчва при: тежки физически 
натоварвания; активен спорт; умора, из-
тощение, загуба на енергия; подпомага 
бързото възстановяване на организма; 
гарантира жизненост, висока активност 
и добър тонус, както на тялото, така и на 
мозъка. 

Vitar препоръчва при:  
повишено образуване на газове;
къркорене и подуване в 
стомашно-чревния тракт.

код 91301302

Комплект Дневен + Нощен крем BIO 7D

Спестявате: 

3300лв6600лв

Стара цена за 
комплект: 

Козметичната серия за лице - Liquid Crystal 
Bio Technology 7D (био технология на течните 
кристали 7Д) - е предназначена да задоволи 
все по-нарастващите изисквания на жените 

към ефективна козметика с анти-ейдж ефект. 
Формулите на всички продукти в тази нова серия 
са на основата на едно от последните постижения 

на модерните технологии – уникалните течни 
кристали. За разлика от традиционните кремове, 

тези на основата на течни кристали могат да се 
нарекат перфектни, защото тяхната структура 
е създадена като отражение на структурата на 

кожата и е в съответствие с нейната физиология. 
код 91401402

Цена за  
комплект: 

3300лв
код 91501502

30+ 40+

Хидратиращ дневен крем BIO 7D 30+ 
против първите бръчки - 50 мл 

+ Хидратиращ нощен крем-концентрат BIO 7D 30+ 
против първите бръчки - 50 мл

Стягащ дневен крем BIO 7D 40+ 
против бръчки - 50 мл 

+ Стягащ нощен крем-концентрат BIO 7D 40+ 
против бръчки - 50 мл

50+Лифтинг дневен крем BIO 7D 50+ 
против бръчки - 50 мл 

+ Регенериращ нощен крем-концентрат 
BIO 7D 50+ против бръчки - 50 мл
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Спестявате: 

565лв

Балсам за коса - 300 мл - 2 броя 

Стара цена за 
2 продукта: 

1130лв

Цена за 2 
продукта: 

565лв

Билков еликсир - 250 мл - 2 броя

Спестявате: 

715лв

1430лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

715лв

Билков шампоан Green Pharmacy 350 мл - 2 броя
С невен за нормална 

и мазна коса Билковите шампоаните от серията Green Pharmacy са 
събрали всичко, с което майката природа ни е дарила. 
Имат различни съставки, според различните проблеми 

и типове коси. Шампоаните не съдържат парабени, 
изкуствени оцветители, SLS и SLES. 

Спестявате: 

730лв

Стара цена за 
2 продукта: 

1460лв

Цена за 2 
продукта: 

730лвкод 86102002

С коприва 
за нормална коса

код 86101002 код 86103002

С репей против косопад 
за всички типове коси

С лайка за слаба, изто-
щена и третирана коса

код 86104002
код 86105002

С женшен за мазна коса 
със сухи краища

код 86106002

Против пърхот 
с цинк и бреза

код 86107002

С арганово масло 
и нар за суха коса

Спестявате: 

550лв

1100лв

Стара цена за 
2 продукта: 

Цена за 2 
продукта: 

550лв

Спестявате: 

1000лв

Копринен серум за сухи краища 30 мл 
2 броя

Стара цена за 
2 продукта: 

2000лв

Цена за 2 
продукта: 

1000лв

код 86121002

За увредена, 
изтощена и 

боядисана коса

код 86122002

За подсилване 
и против 
косопад

код 86111002 код 86113002

С репей против косопад С коприва за изтощена, 
чуплива и слаба коса

код 86114002

С арганово масло и 
нар за суха коса

С репей и хвощ 
против косопад 

С репей и арганово 
масло за подхранване и 
регенериране на косата

Билково масло за скалп - 100 мл - 2 броя 

код 86142002
код 86143002

С репей и люти чушки 
за стимулиране на 
растежа на косата

код 86144002
код 86131002
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Спестявате: 

260лв

Стара цена: 

1310лв

Цена: 

1050лв

код 30065240
Спестявате: 

1450лв

Стара цена: 

3630лв

Цена: 

2180лв

Пчелно млечице плюс - 10 флакона х 15 мл

код 3027540
Спестявате: 

1320лв

Стара цена: 

3295лв

Цена: 

1975лв

код 3023120 

Спестявате: 

375лв

Стара цена: 

1870лв

Цена: 

1495лв

Спестявате: 

1715лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

2575лв

Пастили с лечебна ружа и евкалипт  - 90 пастили

код 3024030
Спестявате: 

890лв

Стара цена: 

2970лв

Цена: 

2080лв

Калий и Магнезий - 20 сашета

код 30727220

Equilibra препоръчва при: 
срив в имунната система; психически 
и физически натоварвания; умора, 
отпадналост, понижени енергийни 
функции; нарушения в обмяната на 
веществата; вирусни и бактериални 
заболявания.

код 3042140
Спестявате: 

1810лв

Витамин C + Цинк с удължено 
освобождаване - 180 таблетки

Стара цена: 

4510лв

Цена: 

2700лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
чести настинки и грип, възстановяване след 
боледуване; стресови ситуации; проблеми 
със сетивата 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.

Equilibra препоръчва при: 
мускулни спазми, крампи, депресии; 
предменструален синдром; липса на 
енергия; контрол на кръвното налягане и 
др. Отлична комбинация за здравето на 
сърцето, кръвоносната система, опорно-
двигателната и нервната системи. 

Vitar препоръчва при: лесна уморяемост; схва-
щания, мускулни спазми(крампи), включително 
и такива по време на сън; стрес и психическо 
напрежение; физически и психически натоварвания; 
повишава енергията и мускулната сила;  подпомага 
сърцето; подобрява работоспособността; норма-
лизира обмяната на веществата и доброто функцио-
ниране на нервната система.

Магнезий + B6 - 30 таблетки - 2 броя

код 3046640
Спестявате: 

2200лв

Стара цена: 

5500лв

Цена: 

3300лв

Омега - 3 рибено масло 
400 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: профи-
лактика и заболявания на сърцето и мозъка; при 
проблемна кожа и зъби, чупливи нокти; проблеми 
с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени; 
стерилитет; ПМС; артрит и проблеми със ставите; 
проблеми с кръвното налягане и нивата на 
холестерола и триглицеридите.

Ленено масло 1000 - 90 капсули - 2 броя

Dr.Nature препоръчва при: 
повишен холестерол и триглицериди; 
проблеми със сърдечно-съдовата сис-
тема и кръвоносните съдове; артрит 
и проблеми с опорно-двигателната 
система; за подобряване на паметта 
и функцията на мозъка;  хипертония.

Жен-шен плюс - 60 капсули

код 3043640

Sanct Bernhard препоръчва при: възпа-
лено гърло; дрезгав глас; кашлица от 
различен произход; изключително подходящ 
за отхрачване при заболяване на дихателните 
пътища, включително и при пушачи. Съдържа: 
екстракт от корен на лечебна ружа, ментол, 
пчелен восък, масло от анасон, масло от 
евкалипт, масло от феникули.

Equilibra препоръчва при: тежки физи-
чески и умствени натоварвания; стрес от 
различен характер, тревожност; промяна 
в средата на живот; следоперативно 
възстановяване; намален имунитет; 
сексуална дисфункция; хронична умора, 
отпадналост; вялост, липса на концентрация.
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код 3035520
Спестявате: 

260лв

Стара цена: 

1295лв

Цена: 

1035лв

Спестявате: 

2155лв

Стара цена: 

5390лв

Цена: 

3235лв

код 3060440
Спестявате: 

1035лв

Стара цена: 

2590лв

Цена: 

1555лв

Гуарана - 250 таблетки

код 3047840
Спестявате: 

2575лв

Стара цена: 

6435лв

Цена: 

3860лв

код 3040940

Аюрвит мултивитамин - 40 капсули

Простамин - 30 таблетки Масло от черен кимион + витамини и 
мастни киселини 180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:
алергии; астма; главоболие, мигрена; срив на 
имунната система; паразитни заболявания и 
противопаразитно въздействие; хипертония; 
повишен холестерол; язва, гастрит, газове; 
отпадналост, хронична умора.

Спестявате: 

3430лв

Стара цена: 

8580лв

Цена: 

5150лв

АФА - 120 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: тежки 
психически и физически натоварвания; срив на 
имунната система; оксидативен стрес; стрес, 
хронична умора; депресии, нервно-психични 
разстройства, нарушен сън; намалена умствена 
работоспособност; възстановяване след инфаркт 
и тежки и продължителни заболявания.

код 3041840
код 3006830

Спестявате: 

655лв

Стара цена: 

2190лв

Цена: 

1535лв

Коензим Q 10 - 30 капсули

Dr.Nature препоръчва при: отслабнал 
имунитет; сърцебиене и сърдечни проблеми; 
прединфарктни и слединфарктни състояния; 
хипертония; повишен холестерол; безсъние, 
избухливост; кожни проблеми; възпалени венци, 
парадонтоза; хронична умора, стресови ситуации; 
мигрени; физически и психически натоварвания.

Спестявате: 

2380лв

Стара цена: 

5945лв

Цена: 

3565лв

Сок от Алое с Годжи и Акаи - 1000 мл

код 3015140

Equilibra препоръчва тази уникална комбина-
ция с мощен антиоксидантен ефект за защита от 
свободните радикали. Подкрепя имунната система, 
подпомага при алергии, проблемна кожа, проблеми 
на храносмилателната система и черния дроб, 
възпаления на дихателните пътища, инфекции. сок 
от алое вера, сухи екстракти от годжи бери и акаи 
бери, сок от манго, цинк, витамин В2, селен. 

Спестявате: 

2465лв

Стара цена: 

6160лв

Цена: 

3695лв

Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми с очите и зрението; срив на имунната 
система; умора и отпадналост; възстановяване 
след заболявания; проблеми със сърдечно-
съдовата система и черния дроб; дегенеративни 
проблеми със зрението; еректилна дисфункция; 
работа в неблагоприятни условия.

Dr.Nature Годжи Бленд - 946 мл

код 3081240

Sanct Bernhard препоръчва при: 
тежки физически и психически натоварвания;
умора, отпадналост;
усилен умствен труд;
липса на концентрация;
забавен метаболизъм.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
хронична умора;
отпадналост и чувство за слабост;
бедно на витамини и минерали хранене;
често и продължително боледуване;
понижен имунитет;
оксидативен стрес.

НОВО Съдържа: семена на тиква, корени на
коприва, сау палмето, кора на африкан-
ска череша, витамин Е, цинк, витамин В6. 
Pharmacy LAB препоръчва при: 
проблеми с простатата; хиперплазия 
на простатната жлеза; чести позиви за 
уриниране; за нормализиране на хормо-
налния баланс при мъжете.
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Спестявате: 

775лв

Стара цена: 

2590лв

Цена: 

1815лв

Уийтграс - 40 капсули

код 3061940
Спестявате: 

1315лв

Вигора М - 40 капсули

Стара цена: 

3290лв

Цена: 

1975лв

Спестявате: 

1090лв

Стара цена: 

3630лв

Цена: 

2540лв

код 3060530

Deep Ayurveda препоръчва при: детокси-
кация и защита от замърсявания и свободни 
радикали; заболявания на стомашно чревния 
тракт  - гастрити, колити, язви, запек; повишена 
киселинност в организма(алкализира кръвта); 
разширени вени, хемороиди; проблеми с 
чернодробната функция.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
нарушени сексуални функции;
преждевременна еякулация;
олигоспермия;
понижено либидо.

Спестявате: 

1090лв

Стара цена: 

3630лв

Цена: 

2540лв

Копринус
60 капсули x 555 mg

Dr.Nature препоръчва при: 
диабет I и II тип; атеросклероза и проблем с 
оросяването; лошо храносмилане и нарушена 
микрофлора; хемороиди, възпаления; 
инфаркт и проблеми на кръвоносните съдове 
и сърдечния ритъм; алкохолизъм и подагра.

Спестявате: 

1090лв

Стара цена: 

3630лв

Цена: 

2540лв

Превент комплекс 
60 капсули x 555 mg

Dr.Nature препоръчва при: 
повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия;
нарушена функция на панкреаса и 
черния дроб.

Рейши плюс - 60 капсули x 555 mg
Dr.Nature препоръчва при: нарушени функ-
ции на имунната система и съпътстваща терапия 
при болни от рак и при заболявания предизвикани 
от радиация; нарушени адаптационни способ-
ности на организма, хронична умора, слаби 
нерви, страх, безпокойство, нарушен сън и др; 
подпомага всички тъкани, органи и системи 
в организма, както и при остри и хронични и 
дегенеративни заболявания и др.

Спестявате: 

745лв

Стара цена: 

2475лв

Цена: 

1730лв

Царски билки За храносмилателната 
система - 250 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 
общо подобряване функциите на храносмилател-
ната система; стомашно-чревни заболявания; 
гастрити, колити, стомашна язва; лениви черва; 
нервен стомах; жлъчни и чернодробни заболявания
анорексия, безапетитие.

код 3010830

Спестявате: 

745лв

Стара цена: 

2475лв

Цена: 

1730лв

Царски билки Златна формула  - 250 мл

код 3010130

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва 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; парези, 
спазми на мозъчните съдове; промяна в условията 
на живот, резки климатични промени.

Спестявате: 

745лв

Стара цена: 

2475лв

Цена: 

1730лв

Царски билки 
За дихателната система - 250 мл

код 3010630

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 
възпаления на горните дихателни пътища;
алергии, катари, ринити, кашлици;
фарингити, бронхити, бронхопневмонии, 
белодробни абсцеси;
спазми на дихателните пътища;
астма, затруднено дишане. 

код 3030930

код 3030330

код 3031630
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На 09.05. поръчки от страната и онлайн се приемат до 24.00 ч., а в Шоу-Рум - до 18 ч.
ТОП ПРОДУКТИ С ДО -40% 17.04.- 09.05.2018 

код 30238240
Спестявате: 

1715лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

2575лв

Спестявате: 

645лв

Стара цена: 

2145лв

Цена: 

1500лв

код 3042940
Спестявате: 

1875лв

Стара цена: 

4675лв

Цена: 

2800лв

код 30215240
Спестявате: 

1540лв

Стара цена: 

3850лв

Цена: 

2310лв

код 3045930

Масло от вечерна роза - 200 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
нарушени сексуални функции;
преждевременна еякулация;
олигоспермия;
понижено либидо.

Спестявате: 

745лв

Стара цена: 

2475лв

Цена: 

1730лв

Царски билки За детето - 250 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва 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; напрежение, стрес; тежки 
умствени натоварвания. 

код 3010430

Произведени са по традиционни рецепти с 
внимателно подбрани съставки. Наличието на 
вит. А, С и Е - най-мощните антиоксиданти, е 
предпоставка за подсилване на имунната система. 
Куркумата също е естествен антиоксидант, има 
противовъзпалително действие.

Плодови бонбони с вит. А, C и E за деца, без захар 
150 грама 

Sanct Bernhard препоръчва при: предменструален 
синдром(ПМС); нарушен менструален цикъл; възпа-
лителни гинекологични заболявания; климакс; 
повишено ниво на холестерола и триглицеридите; 
хипертония; склонност към образуване на тромби; 
диабет; бронхиална астма; кожни заболявания, 
псориазис, екземи, алергии, трофични язви; имуно-
дефицитни състояния - хронични възпалителни забо-
лявания; язвена болест  и др.

РЕЛАКС Ден и Нощ 
50 таблетки - 2 броя

Equilibra препоръчва при: нервно 
изтощение; раздразнителност; тревожност;  
хиперактивност; хистерия; безсъние; 
безпокойство; страх, неврози; нервна и 
психическа преумора; менопауза; спазми в 
областта на корема, породени от стрес.

Соев лецитин - 32 желатинови капсули
2 броя

Equilibra препоръчва при: липса на енергия; 
лоша памет и концентрация; проблеми с 
нервната система; натрупване на мазнини по 
артериите - атеросклероза; предменструален 
синдром (ПМС); болки в ставите; интоксикация 
и проблеми с черния дроб; употреба на големи 
количества алкохол; безсъние, безпокойство; 
усещане за безсилие и умора.

Спестявате: 

655лв

Стара цена: 

2180лв

Цена: 

1525лв

Dr.Nature препоръчва при: 
отслабване на паметта; старческа деменция; 
нарушено оросяване и кръвоснабдяване на 
крайниците; намалено внимание; болест 
на Алцхаймер; шум в ушите; световъртеж, 
главоболие; сърдечна аритмия; глаукома; 
периферни съдови смущения; нервно 
изтощение, стрес. 

код 30061230

Гинко плюс - 30 капсули - 2 броя

код 3021630
Спестявате: 

860лв

Стара цена: 

2860лв

Цена: 

2000лв

Холест - ОК - 30 таблетки
Equilibra препоръчва при: 
повишени нива на холестерола и 
триглицеридите;
нарушена мастна обмяна;
атеросклероза;
нарушения в сърдечно-съдовата система и 
кръвообращението;
хипертония.

код 10500930

Спестявате: 

615лв

Стара цена: 

2050лв

Цена: 

1435лв

Matt препоръчва при: 
обща нервност, стрес, безпокойство; 
неврози, нервно сърцебиене; 
нервна и психическа преумора; 
трудно заспиване; 
нарушен сън; 
подобрява работата на сърцето, 
нормализира сърдечния ритъм.

Валериана и Глог - 40 таблеткиНОВО
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На 09.05. поръчки от страната и онлайн се приемат до 24.00 ч., а в Шоу-Рум - до 18 ч.
ТОП ПРОДУКТИ С ДО -40% 17.04.- 09.05.2018 

код 3042340
Спестявате: 

1715лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

2575лв

код 30273230
Спестявате: 

655лв

Стара цена: 

2190лв

Цена: 

1535лв

Спестявате: 

1120лв

Стара цена: 

3740лв

Цена: 

2620лв

код 30265240

Спестявате: 

1760лв

Стара цена: 

4400лв

Цена: 

2640лв

код 3035720
Спестявате: 

330лв

Стара цена: 

1650лв

Цена: 

1320лв

код 3022830

Регулиращ Чай 
15 филтър пакетчета - 2 броя

ДХЕА (DHEA) - 30 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: болезнени, 
уморени и натежали крака; разширени вени; 
хемороиди; 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.

AktiVen - 120 капсули

Спестявате: 

1655лв

Стара цена: 

4135лв

Цена: 

2480лв

Храносмилателни ензими с 
витамин С - 90 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблемно храносмилане;
подуване на стомаха;
дискомфорт и газове;
повишен прием на белтъчна храна;
проблеми с жлъчката и черния дроб.

код 3051140

13 билки с фибри - 100 таблетки

Equilibra препоръчва при: 
нередовен стомах; запек; нарушена функция 
на червата и храносмилателната система; 
затруднена перисталтика; повишени нива 
на холестерола и триглециридите; особе-
но подходящ за обща детоксикация и 
пречистване на храносмилателната система. 

Equilibra препоръчва Билковата
селекция, която има благоприятен ефект 
върху стомаха и пречистването на червата. 
Подходящ при запек. Активни съставки: 
семена от див копър, корен от сладник, 
листа от сена, корен от едногодишна 
ливадина и корен от репей.

Equilibra препоръчва при: 
проблеми в дейността на черния дроб и 
жлъчката;
детоксикация на организма;
нарушен липиден баланс;
повишен холестерол;
проблеми в храносмилателната система. 

ТОП ФЕГАТО - 30 таблетки - 2 броя

код
30735230

Спестявате: 

760лв

Стара цена: 

2530лв

Цена: 

1770лв

Vitar препоръчва при: проблеми с 
пикочните пътища и функцията на бъбре-
ците; цистит, парене и болка при уриниране; 
възпалителни процеси причинени от 
различни микроорганизми; подпомагат 
излъчването на пикочна киселина и 
разтварянето на бъбречни камъни.

МАКСИ Червена боровинка 
30 капсули - 2 броя

код 30467230
Спестявате: 

1290лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

3000лв

Колаген плюс 
120 таблетки - 2 броя

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми и болки в костите ставите и сухо-
жилията; остеопороза; кожни алергии; за 
здрави нокти и коса; за блестяща кожа 
и забавяне на процесите на стареене; за 
еластичност на кръвоносните съдове; за 
здрави очи; при парадонтоза, дерматози, 
кожни алергии.

НОВО
Съдържа Дехидроепиандростерон (ДНЕА). 
ДНЕА е „хормон майка“ и според възрастта и 
нуждите се превръща в тестостерон, естроген, 
прогестерон, естрадиол и др. Pharmacy LAB 
препоръчва при нарушен хормонален баланс 
и последиците му - стрес, умора, загуба на 
сексуално желание, натрупване на мазнини, 
нарушена костна плътност. 
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На 09.05. поръчки от страната и онлайн се приемат до 24.00 ч., а в Шоу-Рум - до 18 ч.
ТОП ПРОДУКТИ С ДО -40% 17.04.- 09.05.2018 

код 3092120
Спестявате: 

480лв

Стара цена: 

2390лв

Цена: 

1910лв

Глюкозамин 1000
90 таблетки

OstroVit препоръчва при: скованост и болки в 
ставите; артрит, остеоартрит; артрози; дегенерация 
на ставния хрущял; загуба на синовиална теч-
ност; травми и болки. Глюкозаминът е най-
важната съставка на съединителната тъкан. 
Основната му функция е стимулиране синтеза на 
глюкозаминоклюкани, необходими за възстано-
вяване на ставния хрущял. 1 табл. дневно. 

Калций + Магнезий + Цинк + Витамин D3  
+ Витамин К1 - 30 таблетки - 2 броя

код 30706220

Спестявате: 

260лв

Стара цена: 

1310лв

Цена: 

1050лв

Vitar препоръчва при: 
проблеми с кости и зъби; тънки кости; 
счупвания; травми; тежки физически 
натоварвания; при нужда от прием на 
съответните минерали.

код 3043440

Спестявате: 

3740лв

Стара цена: 

9350лв

Цена: 

5610лв

Gelenkfit – 240 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: хронични 
проблеми на опорно-двигателната система; 
артрити, артрози, спондилози, ишиас, 
дископатии; при проблеми с костите, ставите, 
мускулите, хрущялите и сухожилията; при 
скованост, болка и износване на ставите.

код 30708230
Спестявате: 

450лв

Стара цена: 

1500лв

Цена: 

1050лв

Здрава коса - 30 таблетки -2 броя

Vitar препоръчва при: 
изтощени и слаби коси; пърхот; косопад; 
за подобряване качеството и растежа на 
косата; за блестяща кожа и нокти. 

Капсули за красота - 200 капсули

код 3043940
Спестявате: 

2595лв

Стара цена: 

6490лв

Цена: 

3895лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
за здрава, еластична и гладка кожа; косопад 
от различен произход; изтощена коса; 
дегенеративни промени, свързани със 
структурата на косъма (тънка, изтощена, без 
блясък); увреждания на косъма от слънчева 
светлина; чупливи нокти, бели петна по ноктите 
(левконихия) и др. 

код 3044840

Спестявате: 

1745лв

Стара цена: 

4345лв

Цена: 

2600лв

Sanct Bernhard препоръчва при: недостиг 
на всички витамини от група В и витамините А, С 
и Е; недостиг на ценни аминокиселини, минерали 
и микроелементи; подобряване на редица кожни 
проблеми - акне, екземи, себорея и др.; за гладка 
и еластична кожа; за блестяща и мека коса; слаба и 
изтощена коса и пърхот; за здрави блестящи нокти.

Бирена мая + Витамини 
500 таблетки

Зелено кафе дрена - 500 мл

код 3079230
Спестявате: 

820лв

Стара цена: 

2730лв

Цена: 

1910лв

Equilibra препоръчва тази уникална комбинация за 
намаляване на апетита и поддържане на нормално 
телесно тегло. Балансиран продукт в течна формула 
с екстракти с насочено действие към засилване 
на метаболитните процеси в тялото, изгаряне на 
мазнините и извеждане на излишните течности и 
токсините от обмяната. Подпомага за намаляване 
на теглото, извайване на фигурата и премахване на 
целулита.

код 3041540
Спестявате: 

3035лв

Стара цена: 

7590лв

Цена: 

4555лв

L-карнитин - 200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
регулиране на телесното тегло; изгаряне на 
натрупаните мазнини; повишаване енергията 
на организма; режим за намаляване на теглото; 
сърдечни болки в резултат на физически 
натоварвания; проблеми с дишането.

НОВО
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код 51358230

Спестявате: 

620лв

Стара цена: 

2060лв

Цена: 

1440лв
код 5020020

Спестявате: 

295лв

Стара цена: 

1470лв

Цена: 

1175лв

код 5132230
код 51303230

Спестявате: 

860лв

Стара цена: 

2860лв

Цена: 

2000лв

Спестявате: 

880лв

Стара цена: 

2940лв

Цена: 

2060лв

Антицелулитен и анти-ейдж крем 
с азиатска центела - 250 мл - 2 броя

Супер крем за подмладяване и извайване на тя-
лото, подходящ за всеки тип кожа. Азиатската 
центела стимулира синтеза на колагенови фибри, 
подобрява клетъчната регенерация и активната 
микроциркулация, като редуцира несъвършенст-
вата на целулита, на стриите и има дрениращо 
действие. Повишава еластичността на кожата, 
овлажнява я и й придава гладък и свеж вид.

Благодарение на активните си съставки 
кремът подпомага пълното обновяване на 
кожата, подсилва естествените й функции и 
има регенеративен ефект за намаляване и/
или премахване на пигментни и старчески 
петна. Предотвратява образуването на нови 
петна и придава по-свеж вид на кожата.

Крем против петна - 50 мл

Крем против хемороиди RectoStop - 50 г
Pharmacy LAB препоръчва: Дермокозметичен 
продукт, предназначен за хора със склонност към 
хемороиди. Благодарение на внимателно подбраните 
активни съставки с успокояващо, стягащо и защитно 
действие формулата може да се използва върху 
кожата около ануса при дискомфорт, свързан с 
дразнене и сърбеж. Екстрактите от леска и конски 
кестен допринасят за по-голяма еластичност и 
укрепване на кръвоносните съдове в аналната област. 

Гел-балсам с дяволски нокът, арника 
и евкалипт - 250 мл - 2 броя

STOLZ препоръчва да се използва
при хронични ставни заболявания  -
артрози, артрит, ревматизъм, различни 
травми - схващане на мускули, разтягане 
на сухожилия, навяхване, изкълчване, 
натъртване, дискова херния и др. Маслото 
от евкалипт подобрява кръвообръщението.

Гел с див кестен и лозови листа 
250 мл - 2 броя

Освежаваща грижа за уморени, натежали 
и отекли крака. Има антиоксидантен ефект 
- укрепва вените и капилярите. Намалява 
отоците и премахва чувството на умора 
и тежест в крайниците. Подходящ е при 
разширени вени, спазми, напукани капиляри, 
отслабена венозна циркулация. Подобрява 
проточността на венозната кръв.

код 30278240
Спестявате: 

1840лв

Луз уейт - 60 капсули

Стара цена: 

4600лв

Цена: 

2760лв

Equilibra препоръчва при: 
хора контролиращи теглото си;
изгаряне на телесните мазнини;
за намаляване на апетита;
детоксикация на организма.

код 5132830

Спестявате: 

550лв

Стара цена: 

1835лв

Цена: 

1285лв

Крем със зеленоуста мида - 250 мл
Подпомага нормалното функциониране на 
ставите, сухожилията и мускулите. Екстрактът 
от зеленоуста мида действа активно за 
подхранване и релаксация на ставите и 
мускулите. Маслото от алпийски клек има 
противовъзпалително действие. В комбинация 
с камфора, евкалипта и глицерина помагат на 
тялото да се възстанови бързо.

Спестявате: 

620лв

Стара цена: 

2070лв

Цена: 

1450лв

код 51101230
Спестявате: 

745лв

Стара цена: 

2480лв

Цена: 

1735лв

Meчи гел-балсам
 с алпийски билки - 250 мл - 2 броя
Силно загряващият гел-балсам осигурява
приятна и успокояваща топлина при болки в 
гърба, мускулите, кръста и при уморени крака. 
Подходящ е за масажи. Успокоява болката 
и напрежението, подобрява подвижността 
на ставите и стимулира периферното 
кръвообращение. Подходящ е за успокояване 
на артритни и ревматични болки. 

код 51319230

НОВОНОВО
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ТОП ПРОДУКТИ С ДО -40% 17.04.- 09.05.2018 

Спестявате: 

280лв

Стара цена: 

1410лв

Цена: 

1130лв

Спестявате: 

430лв

Стара цена: 

1425лв

Цена: 

995лв

Крем с масло от коноп - 250 мл

За лице и тяло - подходящ за всеки тип кожа. 
Съдържа антиоксиданти и е естествено 
богато на Омега 3 и Омега 6, както и 
полиненаситена мастна киселина GLA, 
която влияе добре при екзема и псориазис. 
Възстановява липидната бариера на 
кожата, успокоява възпалена кожа. 

код 5133830
код 5132120

Крем със секрет от охлюв - 150 мл 

Благодарение на своя широк набор от
активни съставки (секрет от охлюв (helix 
aspersa muller), глюкозаминогликани, гли-
церин, алантоин, хидролизиран колаген) 
кремът подпомага пълното обновяване на 
кожата, подсилва естествените й функции 
и има регенеративен ефект. 

Маски от Bielenda от стр. 287 до стр. 291
с 30 % намаление - 3 броя

Вземете 3 броя маски за 
лице от Bielenda (по избор 
от стр.287 до стр.291) в 
една поръчка и получете 
за всички 30 % отстъпка.

UB Parfums
парфюм по избор с 30% отстъпка

код 79_ _ _30

Ароматите на доброто 
самочувствие – 

перфектният избор!  

Bielenda Carbo detox - 2 еднакви продукта с -40% 

Овлажняващ и матиращ крем 
за лице с активен въглен ден & 

нощ 50 мл - 2бр.
Детоксикиране на кожата чрез свойствата 

на активния въглен. Козметична серия 
със силен детокс ефект на основата на 

натурален активен въглен. Иновативни 
формули, които бързо и ефективно 

почистват кожата от токсини, освежават, 
овлажняват и възстановяват. Придават 

свежест и еластичност.к
о
д 91910240

 Шампоан за коса с активен 
въглен 250 мл - 2бр.

Спестявате: 

2030лв

Стара цена: 

5080лв

Цена: 

3050лв

к
о
д 91911240

Спестявате: 

2030лв

Стара цена: 

5080лв

Цена: 

3050лв

к
о
д 91914240

Почистваща паста за лице 3в1 за мазна и 
комбиниран тип кожа 150г - 2бр.

Спестявате: 

1430лв

Стара цена: 

3580лв

Цена: 

2150лв

 Душ гел-масло с активен 
въглен 440 мл - 2бр.

Спестявате: 

1770лв

Стара цена: 

4420лв

Цена: 

2650лв

 Мицеларен разтвор за 
почистване и сваляне 
на грим 200 мл - 2бр.

Спестявате: 

1090лв

Стара цена: 

2720лв

Цена: 

1630лв

к
о
д 91912240

к
о
д 91913240

Спестявате: 

860лв

Стара цена: 

2860лв

Цена: 

2000лв
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Грижа за лицето с алое от Equilibra - стр. 309-312. 
Купете 2 ПРОДУКТА (еднакви или различни) от серията 

в комбинация по избор с 40% НАМАЛЕНИЕ!
Козметиката с алое вера действа на кожата:

• защитно • успокояващо • омекотяващо 
• овлажняващо • подхранващо • тонизиращо

При получаване на гел от алое вера за 
козметиката на EQUILIBRA се използва 

методa на студено извличане, при които се 
получава 100 % гел. Не се използват методи 

на лиофилизация и рехидратация. Използват 
се големи количества алое вера в продуктите 

- от 10% до 98%.
Всички продукти са дерматологично тествани! 

Хидратиращ крем за лице 
с алое вера - 75 мл

Спестявате: 

920лв

Стара цена: 

2300лв

Цена: 

1380лв

Спестявате: 

1490лв

Стара цена: 

3730лв

Цена: 

2240лв

Анти-ейдж крем за лице 
с алое вера 50 мл

 Анти-ейдж маска за лице с 
алое вера - 75 мл

к
о
д 9201440

Спестявате: 

875лв

Стара цена: 

2190лв

Цена: 

1315лв

 Хидратиращо почистващо 
мляко с алое вера - 200 мл

Спестявате: 

595лв

Стара цена: 

1485лв

Цена: 

890лв

 Хидратиращ почистващ 
тоник с алое вера 200 мл

Анти-ейдж серум 
за лице с алое вера 

30 мл

Спестявате: 

1360лв

Стара цена: 

3400лв

Цена: 

2040лв

к
о
д 9201540

Алое вера лифтинг 
стик за кожата 

около очите - 5,5 мл

Кърпички за почистване на 
грим - 10 броя - 2 опаковки

к
о
д 92099240

Спестявате: 

465лв

Стара цена: 

1160лв

Цена: 

695лв

Спестявате: 

315лв

Стара цена: 

790лв

Цена: 

475лв

Почистваща маска за лице 
2 x 7.5 мл - 2 опаковки

к
о
д 92101240

к
о
д 9200840

к
о
д 9200940

Спестявате: 

595лв

Стара цена: 

1485лв

Цена: 

890лв

к
о
д 9201240

к
о
д 9201340

к
о
д 9201640

Спестявате: 

1185лв

Стара цена: 

2960лв

Цена: 

1775лв

Цените са валидни 
при едновременно 

закупуване на 2 
продукта от стр.12.

Цените са валидни 
при едновременно 

закупуване на 2 
продукта от стр.12.

Цените са валидни 
при едновременно 

закупуване на 2 
продукта от стр.12.

Цените са валидни 
при едновременно 

закупуване на 2 
продукта от стр.12.

Кърпичките за грим и 
Почистващата маска 

в саше, които са с 
цена за 2 опаковки се 
броят за 1 продукт и 
трябва да се закупи 

още 1 продукт 
от стр. 12, за да са 
валидни цените.
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Антицелутитно масажно масло
200 мл - 2 броя

код 86311240
Спестявате: 

620лв

Стара цена: 

2060лв

Цена: 

1440лв

Подходящо за частите на тялото, склонни
към портокалова кожа. Етеричните масла от
кипарис, хвойна и лавандула подобряват микро-
циркулацията, предотвратяват застоя на лимфа и 
ускоряват  метаболизма, подпомагайки борбата с 
целулита. Намаляват задържането на течности и 
образуването на стрии. Маслото от лайм осигурява 
релакс, освежава и подобрява настроението.

код 24282
Спестявате: 

1130лв

Стара цена: 

2820лв

Цена: 

1690лв

Комплект Паста за зъби Dr. Silver 2 бр. 
+ Четка за зъби с Nano Gold 2 бр.

Фантастичен комплект за устната хигиена 
с уникалната сила на среброто и златото. 
Отстранява вредните микроорганизми 
в устната кухина, премахва лошия дъх и 
съдейства за профилактика на зъбния камък.

Спестявате: 

1130лв

Стара цена: 

2820лв

Цена: 

1690лв
код 24283

Комплект Паста за зъби Dr. Silver 2 бр.
 + Четка за зъби с Nano SIlver 2 бр.

Фантастичен комплект за грижа за устната 
хигиена с уникалната сила на сребърните йони 
- антибактериално и регенеративно действие. 
Отстранява вредните микроорганизми 
в устната кухина, премахва лошия дъх и 
съдейства за профилактика на зъбния камък.

код 24432
Спестявате: 

755лв

Стара цена: 

2520лв

Цена: 

1765лв

Комплект  Професионални кърпи Кърпа за прозорец 
+ Кърпа за прозорец и автомобил

Уникално тънкото влакно и специалния патен-
тован метод на сплитане правят тези кърпи 
изключително ефикасни за почистване и поли-
ране на стъклени и метални повърхности: 
прозорци, огледала, атомобили, витрини, 
маси, шкафове, кранове, батерии, кристални и 
стъклени сервизи, екрани на телевизори и друга 
техника. 

Спестявате: 

1290лв4290лв3000лв

код 2323130
код 2323430

код 2323230

код 2323330

150 л чиста вода винаги с Вас; 
пречиства водопроводна вода 
от хлор, миризми, органични 
и механични примеси; уника-
лен сменяем филтър от активен 
въглен от кокосови черупки; 
ергономичен дизайн и 4 цвята; 
бутилка за многократна употреба 
от пластмаса за хранителни цели.

Цената е за комплекта!

Комбинацията на продуктите е по  избор.

КОМПЛЕКТ DAFI  - Избери 2 продукта от стр. 380 и стр.381 от КАТАЛОГ 2018 и ги вземи с -30% намаление 

код 2324330
код 2324430

код 2324130

код 2324230Цена за 2 
продукта: 

Стара цена за 
2 продукта: 

код 23001230
Спестявате: 

590лв

Сменяем филтриращ елемент Classic 2 бр. 

Стара цена: 

1960лв

Цена: 

1370лв
код 23003230

Спестявате: 

720лв

Стара цена: 

2400лв

Цена: 

1680лв

Сменяем филтриращ елемент Unimax 2 бр. 

Филтрите пречистват: хлор и хлорни съединения; тежки и радиоактивни 
метали; нефтопродукти; неприятни миризми; пестициди и токсини; високата 
твърдост на водата; пясък, ръжда, глина, механични замърсители. Магнезият 
е от съществено значение за живота, точно както и водата. Той подобрява 
концентрацията и паметта, предпазва от аритмия и високо кръвно релаксира 
мускулатурата, облекчава стреса и забавя процесите на стареене. 
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код 20312230
Спестявате: 

520лв

Стара цена: 

1720лв

Цена: 

1200лв

код 2000640

Концентриран продукт, предназначен за екологично 
измиване на чинии, чаши, вилици, лъжици и друго 
кухненско оборудване, като бързо и лесно отстранява 
мазнини и остатъци от храна и осигурява перфектна 
чистота с много добър полиращ ефект. След 
изплакване и изсъхване по съдовете и приборите 
за хранене не остават петна, те блестят от чистота! 
Деликатен и неагресивен към ръцете.

Eкологичен препарат за съдове BIONUR 
със сапунено орехче - 500 мл - 2 броя

код 25206230
Спестявате: 

655лв

Стара цена: 

2180лв

Цена: 

1525лв код 2002640

Спестявате: 

2155лв

Стара цена: 

5390лв

Цена: 

3235лв

Dr.Silver MINI

Повече от 10 000 л сребърна вода с 
питейна концентрация. Ефективно полу-
чаване на сребърна вода с различна 
концентрация; бърз и динамичен процес 
на отделяне на сребърни йони; сменяем 
сребърен електрод и захранваща батерия; 
компактен и надежден при работа.

Спестявате: 

1715лв

Стара цена: 

4290лв

Цена: 

2575лв

Изключително фино тъканото влакно и
специалния патентован метод на сплитане 
правят тази кърпа най-добрата сред 
бамбуковите кърпи за домакинството! За 
подсушаване, дезинфекциране и почистване 
на прозорци, кухненски плотове и шкафове, 
мивки, плочки, мебели, посуда, очила, 
екрани, подове, стени, грим, играчки.   

Универсална бамбукова кърпа 
8 слоя - 2 броя

код 20311230
Спестявате: 

860лв

Стара цена: 

2860лв

Цена: 

2000лв

Препаратите, съдържащи сапунено орехче са 
хипоалергенни – препоръчителни за хора с алергии 
и чувствителна кожа. Имат антибактериални и 
антимикробни свойства. Освен това сапуненото орехче 
има ефект и на естествен омекотител.  подходящ за 
цветно и бяло пране, за всякакъв вид материи – от 
грубата вълна до фината коприна. Премахва петна от 
дрехи и текстилни тъкани, като не променя цветовете. 

Eкологичен течен перилен препарат 
BIONUR със сапунено орехче  - 1000 мл

Neoguard Life

Магнитен уред-бижу от ново поколение  -
високотехнологичен продукт предназначен 
за: магнитотерапия; магнитна обработка 
на водата; енергийно-информационно 
структуриране на вода, течности и храни; 
защита от негативни външни въздействия; 
енергиен баланс на организма. 

Тиган за палачинки (Ø 25 см) 
+ ПОДАРЪК Бамбукова кърпа за съдове

+

код 24301

Спестявате: 

6665лв

Стара цена: 

16665лв

Цена: 

10000лв

 КОМПЛЕКТ VOLCANO ZAPPER
+ Царски билки Detoxin - 250 мл

VOLCANO Zapper е цифрово електронно устройство, 
което убива болестотворни паразити, бактерии, 
вируси и гъбички чрез електромагнитни вълни 
без използване на медикаментозни средства. За 
постигане на максимален ефект се комбинира с 
Детоксин, който е за подпомагане на организма в 
процеса на освобождаване на натрупваните токсини 
и предотвратяване повторно заразяване.

+

Спестявате: 

4970лв

Стара цена: 

12430лв

Цена: 

7460лв
код 24346

 С уникално каменно покритие, което няма да позволи на палачинките Ви да 
прегорят или да се залепят за тигана. Този тиган е много удобен и лек за използване, 
подходящ за всяка добра домакиня. Към всеки тиган има специална дървена 
шпатула за правене на палачинки. С помощта на бамбуковата кърпа ще можете с 
лекота да миете съдовете си, без да ползвате вредни препарати, или бихте могли с 
кърпата да полирате вече измитите съдове. 
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Активни стави - 30 капсули
2 броя

Тоалетен сапун със син ирис и 
арганово масло 100 г - 2  броя

Активни стави - 30 капсули
2 броя

Тоалетен сапун със син ирис и 
арганово масло 100 г - 2  броя

Активни стави - 30 капсули
2 броя

Тоалетен сапун със син ирис и 
арганово масло 100 г - 2  броя

Активни стави - 30 капсули
2 броя

Тоалетен сапун със син ирис и 
арганово масло 100 г - 2  броя

код 86805002
Спестявате: 

4910лв

Стара цена: 

9825лв

Цена: 

4915лв

Глюкоманан - 42 сашета

15

Спестявате: 

1650лв

Стара цена: 

3300лв

Цена: 

1650лв
код 2611050

Наколенка от мериносова вълна 
със сребърни нишки и магнити - 1 брой

Наколенките са изработени от чиста 
мериносова вълна с магнитна лента и 
сребърни нишки. Прекрасно средство за 
облекчаване и премахване на болка в 
коляното или лакътя. 

Зелено кафе - 120 капсули

Спестявате: 

2640лв
код 2610850

Стара цена: 

5280лв

Цена: 

2640лв

Изключително съчетание на висококачестве-
на мериносова вълна, магнитно поле и сре-
бърни йони. Вълната има терморегулиращо 
и оздравително действие. Като резултат 
употребата води до бързо и ефективно 

снемане на болка от различен характер. Подобрява състоянието при 
възпаления, болки в гръбначния стълб, ставите, лактите, коленете, 
кръста, раменете, стомаха.

Магнитен колан с мериносова вълна, 
магнити и сребро

Спестявате: 

3960лв

Стара цена: 

7920лв

Цена: 

3960лв
код 2090150

Турмалинов колан Hign Line 125 см 
Препоръчва се за подпомагане при: 
артрит, ревматоиден артрит, остеоартроза; 
болки в гърба, кръста, тазовата област; 
дискова херния; простудни заболявания; 
ишиас и невралгии. При мускулни и 
ревматични болки, скованост на ставите, 
шипове, схващания, при мускулни спазми 
след обездвижване. 

Спестявате: 

1645лв

Стара цена: 

3290лв

Цена: 

1645лв

Турмалинова яка
За подпомагане при: Болка и схващане
в областта на шията; Болки в раменете и 
горната част на гърба; Стрес, напрежение, 
тежка умствена работа; Шипове; ревматизъм; 
плексит; Главоболие, простуда, настинка, 
умора; Световъртеж; Втрисане; Проблеми с 
кръвообращението; Сънливост; Проблеми с 
щитовидната жлеза; Хроничен тонзилит и др.

код 2092050

код 24433
Спестявате: 

4840лв

Стара цена: 

9680лв

Цена: 

4840лв

ПРОФЕШЪНЪЛ ФИКС МОП +ПОДАРЪК
Резервна 

микрофибърна 
бърсалка ФИКС МОП

Тази почистваща система е продукт от ново 
поколение. Лесно може да се използва от 
всеки. Микрофибърната глава осигурява 
екологично почистване, без да оставя 
влажни петна. Въртяща се система на 
дръжката осигурява изстискване на почти 
цялата вода. Гъвкавият дизайн позволява 
лесно почистване под дивани и шкафове. 

код 3049450
Спестявате: 

4160лв

Стара цена: 

8315лв

Цена: 

4155лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
регулиране на телесното тегло, 
за здрав храносмилателен тракт, 
профилактика на чревната система 
и детоксикация на организма.

код 3050650

Sanct Bernhard препоръчва при: 
лица контролиращи теглото си;
ефективно изгаряне на мазнините;
подобряване качеството на кожата;
регулиране липидния баланс и нивата 
на кръвната захар. 

код 10300450
Спестявате: 

2500лв

Стара цена: 

5000лв

Цена: 

2500лв

FITNESS COFFEE B-FINE - 
Фитнес кафе Be-fine - 30 сашета

Фитнес кафе Би-файн дава 
повече енергия на тялото и 

подобрява Вашия метаболизъм!

• Кафе за здравословно отслабване.
• Патентована формула с много билки 
и подправки.
• Без изкуствени добавки, без оцветяване, 
без изкуствени подсладители и консер-
ванти, без добавени овкусители, без 
добавена захар, без ГМО.
• Изгаря мазнините и моделира фигурата.



На 09.05. поръчки от страната и онлайн се приемат до 24.00 ч., а в Шоу-Рум - до 18 ч.
 ВЗЕМИ НА ПОЛОВИН ЦЕНА 17.04.- 09.05.2018 

За контакти:
GM 06/18 www.green-master.eu Възможни са печатни грешки!

Повече информация за предлаганите продукти може да намерите в сайта на Грийн Мастър.

/  /магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин

21.5 см
к
о
д 101440240

19 см 21.5 см

На 09.05. поръчки от страната и онлайн се приемат до 24.00 ч., а в Шоу-Рум - до 18 ч.
17.04.- 09.05.2018 Специални празнични предложения

Купете продукт по избор от настоящата брошура или целия каталог на Грийн Мастър и 
получавате право да закупите 1 или повече продукти Magnetix с 50% отстъпка.

Поръчки за продукти от Каталог Magnetix се изпълняват за около 20 дни! 

23 см

Гривни  Victroia Bell’s с -40% намаление

SB 440

111440240
к
о
д

SB 437 SB 504

21 см Спестявате: 

4395лв

Стара цена: 

10990лв

Цена: 

6595лв

101437240
к
о
д 111437240

к
о
д 10150440

к
о
д

Декоративна козметика HEAN - всеки продукт от серията е с 20% отстъпка.
При едновременна покупка на 2 и повече продукта от серията - всеки от тях с 50% отстъпка.

Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части

Цвят на металния корпус - 
малиново

За лесно, бързо и здравословно приготвяне на фрешове, смутита, 
пюрета и други полезни храни за цялото семейство!

Мултифункционалният уред 
съдържа:

VOLCANO екстрактор на хранителни 
вещества е подходящ за: 

  - всички, които искат да водят по-
здравословен начин на живот,
  - вегетарианци и вегани,
  - семейства с малки деца, 
  - хора с активен начин на живот,
  - хора, които не спазват здравословни 
диети и имат лош режим на хранене,
  - хора с висок холестерол,
  - хора, възстановяващи се от различни 
заболявания.

  - Мощен мотор от 700 вата
  - Екстрактор острие
  - Острие за смилане
  - 1 голяма чаша от 650 мл
  - 2 малки чаши от 350 мл
  - 2 подвижни дръжки
  - 2 капака
  - Ръководство за експлоатация
  - Книжка с рецепти

Спестявате: 

8795лв

Стара цена: 

21990лв

Цена: 

13195лв

2020040
к
о
д


