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В СВЕТА НА ЛУКСА

Заповядайте на пътешествие в невероятното царство на марката UTIQUE, където
ще откриете богати композиции, ценни масла и най-добрите рецепти. Елегантност,
изтънченост и финес се срещат, за да се превърнат в сетивно изживяване.
Перфектно съставените парфюмни нотки отразяват красотата, хармонията и
енергията на живота. Луксозните масла са комбинация от незабравими изтънченост
и сила. Позволете на магията на царството на UTIQUE да Ви очарова.
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UTIQUE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book.

NOWOŚĆ
НОВ
ПРОДУКТ

Тип:

COMING
SOON

lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum

Ароматни нотки:
Głowy:			
lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum
Serca:			
lorem ipsum, lorem ipsum
Bazy:			
lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l
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UTIQUE

Flamingo е ароматът на изгубения рай. Квинтесенция
на невинност и изтънченост. Аромат, който разказва
прекрасна и вълшебна история. Незабравимо
приключение, в което участват всичките Ви сетива.
Мистериозен и безспорно очарователен.

UTIQUE 15
502007.02

Тип:			

UTIQUE 100
502007

очарователен, съблазнителен като забранен плод

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
Rosa Mosqueta, къпина шербет, зелени нотки
Сърдечни нотки: маслодайна роза, жасмин, кайсия
Базови нотки:
дървесни нотки, кристална роза, мускус

ПАРФЮМИ

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Дъхът на елегантност и уникалната интензивност
на усещанията потопени във флакона на парфюма
Bubble напомнят за най-красивите летни спомени.
Затворете очи и пръснете мъничко парфюм, а ще
усетите освежаващата му аура, като с докосването на
магическа пръчица той ще Ви отведе до моментите на
прекрасна безгрижност.

UTIQUE 15
502009.02

Тип:			

UTIQUE 100
502009

очарователeн, възхитителeн, светъл

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
бергамот, кардамон, липа, пипер
Сърдечни нотки: момина сълза, цвят от портокал, жасмин,
		
магнолия, роза, мента
Базови нотки:
гуаяково дърво, мускус, мъх, кедрово дърво

ПАРФЮМИ

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l
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UTIQUE

Muffin е неустоимо изкушение. Сладост и
изтънченост в едно и също време. Обвързаност
между богатство и вкус. Влезте в цветната вселена
на интригуващи ароматни нотки и всичките
ви моменти ще се превърнат в незабравимо
преживяване.

UTIQUE 15
502006.02

Тип:			

UTIQUE 100
502006

интригуващ, благороден, незабравим

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
лимон, роза, шафран
Сърдечни нотки: дървесни нотки, божур, Амирис, кожени нотки
Базови нотки:
кехлибар, уд, ванилия

ПАРФЮМИ

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Sexy Cashmere е експлозия от желание и необуздана
страст. В първия момент заслепява със силни и
хипнотични акорди, а след секунди бавно преминава
в меки и топли нотки, които обгръщат тялото Ви
като кашмирен шал. Изпълнената с противоречия
композиция ще разпали въображението Ви, разкривайки
най-съкровените Ви желания.

UTIQUE 15
502034.02

Тип:			

UTIQUE 100
502034

безгрижен, двусмислен, похотлив

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
слива
Сърдечни нотки: ирис, виолетка, иланг-иланг, кедър,
пачули
Базови нотки:
сандалово дърво, бензоена смола, ванилия, мускус

ПАРФЮМИ

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l
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UTIQUE

Носена върху бурни океански вълни амбра омагьосва
в зашеметяващия парфюм Ambergris, очарова с
морски акорди, подправени с щипка пикантност.
Ще се почуствате като че ли сте на мистериозен
морски рейс по залез слънце, който няма да
свърши с пукването на зората. Загадъчна история с
необикновена сила на привличане.

UTIQUE 15
502048.02

Тип:			

UTIQUE 100
502048

дълбок, загадъчен, неповторим

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
бергамот, червен пипер, кимион, кардамон
Сърдечни нотки: див жасмин, майска момина сълза, иланг-иланг
Базови нотки:
амбра, боб тонка, лабданум, кожа, дъбов мъх,
		
пачули, мускус

ПАРФЮМИ

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Violet Oud привлича със своя мистичен основен
елемент, който предрича началото на ново
пътешествие в неизвестни земи. Величествен,
благороден, непредсказуем. Разпръснете около себе
си магия, потопете се във виолетовите дълбини на
неизвестното.

UTIQUE 15
502012.02

Тип:			

UTIQUE 100
502012

сложен, зашеметяващ

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
роза, кадифе, шафран
Сърдечни нотки: замразена малина, кожа, дива роза, ципраол
Базови нотки:
дъро агар, бял мускус, американско сладко

ПАРФЮМИ

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l
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UTIQUE

Gold е аромат, който заслепява като злато, изискан
като ръчно изработени бижута. Величествен,
дълбок, вдъхновяващ. Квинтесенция на
ориенталския разкош. Разпръснете около себе си
очарователна мъгла от чувствени усещания.

UTIQUE 15
502002.02

Тип:			

UTIQUE 100
502002

ПАРФЮМИ

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

UTIQUE 15
502001.02

Тип:			

луксозен, изискан

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
розов пипер, кедрово дърво, индийско орехче
Сърдечни нотки: ориз, шафран, ветивер
Базови нотки:
ципролол, пачули, черен мускус, кехлибар

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

Black придава уникално значение на всеки момент.
Пристрастява, зашеметява и опиянява. Това е
парфюм от друго измерение, където топлината се
среща с елегантността. Обгърнете се с аромата на
черната елегантност.

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

UTIQUE 100
502001

елегантен, изтънчен, мистериозен

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
дървесни, шафран, стиракс
Сърдечни нотки: ветивер, кехлибар, ванилия
Базови нотки:
кожа, сандалово дърво, кехлибар

ПАРФЮМИ

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l
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UTIQUE

Ruby събужда сетивата и обгръща кожата като
нежен шифон. Магнетизъм, страст, изключителни
емоции, които сме затворили в стъклен флакон.
Съблазнява, покорява, възбужда желания. Това е
бягство от ежедневието, завладяващо пътешествие
в човешката душа.

UTIQUE 15
502003.02

Тип:			

UTIQUE 100
502003

магнетичен, атрактивен, съблазнителен

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
кашмирено дърво, жасмин, цистус
Сърдечни нотки: ванилия, кехлибар, балсам
Базови нотки:
бял уд, черен мускус, сухо дърво

ПАРФЮМИ

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Представете си как Вашият любим аромат приема уникална форма, която можете да
докосвате и да й се наслаждавате безкрайно ... Почувствайте как се слива с кожата
Ви, оставяйки съблазнителен и завладяващ аромат върху нея. Точно това са кремпарфюмите Ruby. Квинтесенция на лукса, затворен в кремообразна консистенция.

Необичайна композиция от
скъпоценни ароматни нотки, които
стават източник на изключителни
усещания, които галят сетивата.
Изтънчена композиция, в която
акорди от жасмин, лавдан и
кашмирено дърво игриво се
преплитат със сладките аромати
на ванилия и кехлибарено дърво,
а накрая се появяват ясни нотки
на бял уд, черен мускус и сухо
дърво. Поради факта, че парфюмът
е под формата на крем, той е
изключително издръжлив и дълго
оставя своя аромат върху кожата.
Малко количество е достатъчно, за
да усетите ласката, която събужда
всички сетива.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Най-добре е да
нанасяте парфюмите с пръсти в т.нар
пулсиращи точки, т.е. там където кръвта
пулсира и организмът създава топлина:
от вътрешната страна на китките,
зад ушите, на шията, деколтето и на
сгъвките на лактите и коленете. В тези
места парфюмът оптимално ще развие
своя аромат и ще остане дълго време
върху кожата Ви.

КРЕМООБРАЗЕН ПАРФЮМ RUBY
RUBY SOLID PARFUM | 20 g | 502029

189,90 EUR
9495,00 EUR / 1 kg
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UTIQUE

Ambre Royal е кралска композиция, която заслепява
като най-ценния скъпоценен камък и изненадва като
първия летен дъжд. Убедете се сами как величието на
този парфюм се освобождава с всеки изминал момент
и очарова с богатство от необичайни ароматни нотки.

UTIQUE 15
502008.02

Парфюмите UTIQUE се предлагат не само
в по-малки, удобни бутилки от 15 ml, но
и в елегантни комплекти. Пленителни
аромати в красиви форми. Предоставяме Ви
неограничени възможности в магическия
свят на парфюмите.

UTIQUE 100
502008

ЧЕРЕН КОМПЛЕКТ
Тип:			
		

чувствен, очарователен, придружен
от мистериозна нотка

Ароматни нотки:
Връхни нотки:
бергамот, портокал, ябълка, канела
Сърдечни нотки: карамфил, тютюн, кедрово дърво
Базови нотки:
пачули, бобова тонка, смирна, мускус

ПАРФЮМИ

Есенция: 20% | Обем: 100 ml

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

Есенция: 20% | Обем: 15 ml

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

BLACK SET | 502010

Пристъпете в света на черната
елегантност, където на първо място ще
откриете чувствените аромати: Ruby,
Gold и Black. Комплектът включва три
флакона парфюм 15 ml, опаковани в
елегантна кутия. Перфектен подарък
за специален човек или просто, когато
сте решила сама да си осигурите голям
избор от завладяващи аромати в красива
форма.
Есенция: 20%
Обем: 3 × 15 ml

66,90 EUR
14866,67 EUR / 1 l
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UTIQUE

Уникалните аромати UTIQUE отварят пред Вас безброй възможности. Благодарение на новата
форма, те ще обгърнат не само кожата, но и целия ви дом. Започнете своето незабравимо
пътешествие из пространствата на чувствените желания.

ИЗИСКАН ИНТЕРИОР, ДОПЪЛНЕН С АРОМАТ
ОСЛЕПИТЕЛНИ, УНИКАЛНИ, ИНТЕНЗИВНИ КОМПОЗИЦИИ

3 ФИТИЛА В ГОЛЯМА СВЕЩ ЗА

УДИВИТЕЛНА МАЙСТОРСКА ИЗРАБОТКА

ПЪЛНО ИЗГАРЯНЕ НА ВОСЪКА

ЗАШЕМЕТЯВАЩА, ЕСТЕТИКА НЕПОДВЛАСТНА НА ВРЕМЕТО

ЛУКСОЗНА АРОМАТНА СВЕЩA
LUXURY SCENTED CANDLE

Благодарение на изисканата композиция от ароматни нотки, тя обгръща стаята със завладяваща
аура, която Ви позволява да се наслаждавате на любимите си UTIQUE парфюмни акорди за
невероятно дълго време. Впечатлява с оригиналния си дизайн, придавайки на интериора
модерен характер. Изработена от парафин, който отговаря на строгите изисквания на немския
стандарт RAL.

` най-високо качество на изработка
` проектирана с грижа към всеки детайл
` в елегантна квадратна чаша

180 g

103,90 EUR
57,72 EUR / 100 g

435 g

208,90 EUR
48,02 EUR / 100 g

VIOLET OUD | 435 g | 502053.02
VIOLET OUD | 180 g | 502053.01

BLACK | 435 g | 502051.02
BLACK | 180 g | 502051.01

FLAMINGO | 435 g | 502052.02
FLAMINGO | 180 g | 502052.01
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UTIQUE

ВДЪХНОВЕН ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ОВЛАЖНЯВАЩИ ПРОЦЕСИ НА КОЖАТА

Ръцете са Вашата най-важна визитка. Затова те заслужават най-висококачествените грижи.
Луксозните сапуни за ръце радват със своята изтънчена формула и интригуващи аромати.

Естественият хидриращ фактор NMF (Natural Moisturizing Factor) е група вещества, които се намират в кожата.
Тяхната задача е да поддържат адекватно ниво на хидратация в роговия слой. Луксозният сапун за ръце е обогатен
с уникалния комплекс Biohydration Plus®, който идеално имитира NMF, оставяйки кожата на ръцете копринено
мека и гладка на допир.

НОВИ АРОМАТИ
ЛУКСОЗЕН САПУН ЗА
РЪЦЕ
LUXURY HAND WASH

` перфектно се разпенва, обвивайки
дланите с кадифена пяна

` нежно ги почиства и не изсушава
кожата

` осигурява приятно усещане за

COMING
SOON

хидратация

` с уникалния комплекс Biohydration
Plus®, специално подбран за FM
WORLD

` оставя на дланите Ви

съблазнителни ароматни акорди,
отпускащи сетивата

300 ml

26,90 EUR
89,67 EUR / 1 l

MUFFIN | 502056

FLAMINGO | 502054

BUBBLE | 502055

AMBER | 502035
Сладка комбинация
от ароматни нотки
на ванилия, пачули и
канела ще съблазни
ценителите на
изтънчените
усещания.
Дълбокият и
многопластов
аромат радва с богат
букет от акорди.

GRAPEFRUIT
& ORANGE
BLOSSOM | 502036
Възхитителна
ароматна
композиция,
завладяваща с
нотки на освежаващ
грейпфрут и чувствен
портокалов цвят.
Оригинален синтез
от акорди, който
Ви дава енергия
и позитивно
настроение.

OUD & ROSE | 502037

FIG LEAVES | 502038

Уникална комбинация
от идеално
хармонизиращи
нотки на
магнетизиращ уд
и чувствена роза.
Този мистериозен
аромат Ви отвежда
в ослепителна и
разкошна кралска
градина.

Многопластовият
акорд от
смокинови листа
обгръща ръцете
с изтънчено
ухание, в което
изключителната
свежест се допълва
от романтични и
благородни нотки.
Истински празник
за сетивата.
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UTIQUE

Козметични шедьоври, които превръщат ежедневното вземане на душ в неописуемо
удоволствие. Внимателно подбраните комплекси са източник на красива и здрава кожа.
Подарете си момент на незабравимо удоволствие.

1

2

3

4

5

ЛУКСОЗЕН ДУШ ГЕЛ

1

RUBY

` превръща къпането в завладяващо усещане, галещо

2

MUFFIN

LUXURY SHOWER GEL

сетивата

| 502039

` съдържа иновативни съставки, които перфектно влияят

3

BUBBLE

` придава й копринена гладкост
` завладяващите ароматни композиции осигуряват

4

BLACK

върху състоянието на кожата

6

| 502040
| 502041

7

5

GOLD

6

VIOLET OUD

7

| 502043

FLAMINGO

| 502044

8

9

8 GRAPEFRUIT & ORANGE
BLOSSOM | 502015
9

FIG LEAVES

10

AMBER

| 502045

| 502042

10

11

12

11

OUD & ROSE

12

SANDALWOOD & PATCHOULI

| 502014
| 502013

| 502016

| 502020

блажен релакс

200 ml

26,90 EUR
134,00 EUR / 1 l

Чудесен начин за удължаване трайността на парфюма и засилване на аромата е нанасянето му на слоеве.
Благодарение на най-красивите парфюмни композиции UTIQUE в луксозните душ гелове, можете да сте сигурни,
че зашеметяващият аромат ще остане с Вас през целия ден.

РЕГЕНЕРИРАЩ НЕКТАР ОТ СКЪПОЦЕННИ СЪСТАВКИ
• Biohydration Plus® е уникална формула, специално подбрана за FM WORLD, която дава на кожата незабавна и дълготрайна
хидратация. Благодарение на усъвършенстваната технология, формулата действа комплексно, осигурявайки незабавна
регенерация и успокояване на кожата. Омекотява и я предпазва от изсушаване.
• Whitesense™ е ценен екстракт от белите цветове на столистна роза (Rosa centifolia L.), жасмин (Jasminum officinale L.)
и маргаритка (Bellis perennis L.), който веднага придава на кожата кадифена гладкост и невероятна мекота. Присъствието
на WhitesenseTM в луксозните гелове UTIQUE е гаранция за необикновени, чувствени преживявания, които са източник на
прекрасно самочувствие.

26

27

UTIQUE

Луксозни балсами за тяло за професионална грижа за кожата, подпечатани с щипка финес.
Благодарение на тях ще се почувствате като в градина, пълна с чувствени аромати.

ЛУКСОЗЕН БАЛСАМ ЗА ТЯЛО
LUXURY BODY BALM

1

2

4

3

5

` с копринена консистенция
` обгръща тялото с прекрасен аромат
` осигурява на кожата перфектна хидратация, мекота
и гладкост

` съдържа висококачествени комплекси
- Revitaoils Supreme® и HydromanilTM

200 ml

26,90 EUR
134,00 EUR / 1 l

1

FLAMINGO

2

BUBBLE

| 502046

| 502047

Перфектно хармонизираните акорди на
парфюмите и луксозните балсами за тяло
UTIQUE ще Ви позволят да увеличите
ароматните усещания и да удължите
трайността им. Открийте любимите си
композиции в изцяло нова версия.

3

AMBER

4

GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM

5

OUD & ROSE

| 502017

| 502019

| 502018

ПОДХРАНВАЩ КОКТЕЙЛ ОТ НАЙ-ДОБРИ СЪСТАВКИ
• Revitaoils Supreme® е иновативен ревитализиращ комплекс за кожата, специално избран за FM WORLD, чиято тайна е
естественият му произход. Това е уникална комбинация от масла от макадамия, авокадо, маслини, кокос, лен, слънчоглед
и арган, което осигурява незаменим източник на витамини и ненаситени мастни киселини за кожата.
• Hydromanil™ е изключително ценна активна съставка, получена от семената на перуанското растение тара. Благодарение на
модерната технология, кози компонент действа на две нива: регулира процеса на ексфолиране на епидермиса и незабавно
и дълготрайно подобрява нивото на овлажняване на роговия слой, което води до подобряване на външния му вид.
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Изискани формули, успокояващи сетивата и завладяващи аромати - това са луксозните
масла UTIQUE. Всяко от тях съдържа перфектна комбинация от най-висококачествени
компоненти, гарантиращи уникално изживяване. Изпитайте силата на течното злато, което
по чудесен начин ще се погрижи за Вашата кожа и коса.
ЛУКСОЗНО МАСЛО ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
КОСА

ЛУКСОЗНО МАСЛО ЗА МАСАЖ
FIRMING RITUAL

ЛУКСОЗНО МАСЛО ЗА
МАСАЖ RELAXING RITUAL

Той не само подобрява изживяването, но и
перфектно подобрява външния вид на кожата.
Неговият уникален маслен компонент на базата на
екстракт от джинджифил перфектно подпомага
процеса на изгаряне на мазнините, допринасяйки за
изразителното стягане на кожата.

Благодарение на своите ароматерапевтични
свойства, то превръща масажа в блажено
удоволствие, подобрявайки значително
настроението Ви. Съдържа масло от лимонена
трева, което перфектно отпуска, а по този
начин продуктът е идеален за успокояващи
масажи.

FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

` подпомага изгарянето на мазнини и помага в
борбата с целулита

` с евкалиптово масло, което положително влияе

LUXURY HAIR REPAIR OIL

на Вашето самочувствие

Уникална комбинация от масла,
получени от самото сърце на
растенията. Съживява цвета и придава
блясък на косата, като я оставя мека,
гладка и кадифена на допир.

` удобна помпа улеснява дозирането на продукта
200 ml | 502049

159,90 EUR

` попива напълно
` не утежнява косата
` с приятно ухание на марципан
` с удобен пулверизатор за лесно

799,50 EUR / 1 l

нанасяне

СИЛАТА НА МАСЛАТА ЗА ВАШАТА КОСА

50 ml | 502005

55,90 EUR

Изтънченото съчетание от масло от арган,
жожоба бадемово масло, масло от семена и
масло от ший прави косата видимо по-силна,
подхранена и хидратирана.

1118,00 EUR / 1 l

ЛУКСОЗНО МАСЛО ЗА ЛИЦЕ
LUXURY FACE OIL

Изключителна композиция от ценни масла от растителен
произход. Възстановява здравия и сияен вид на
лицето. Маслата, които съдържа, благодарение на
силно концентрирана доза витамини и антиоксиданти,
осигуряват на кожата интензивно подхранване,
хидратация и регенерация.

` отлична основа за дневен и вечерен грим
` накрайникът прави лесно дозирането
и нанасянето върху лицето

30 ml | 502004

55,90 EUR
1863,33 EUR / 1 l

НАТУРАЛНО БОГАТСТВО ЗА КОЖАТА ВИ

Незаменимите масла от арган и жожоба
дават на кожата ви хидратиран и
здравословен вид. Прекрасното въздействие
на това масло за лице е резултат от
наличието на такива съставки като вечерна
иглика, слънчоглед, соя, рицин, невен, роза,
авокадо и оризови масла, както и избрани
етерични масла: здравец, иланг-иланг и
неролово масло.

ПРАЗНИК НА КОЖАТА И СЕТИВАТА

Масажът с маслата UTIQUE ще
бъде не само момент на почивка,
позволяващ да забравите за
ежедневните грижи, но и грижовно
изцеление, което ще остави кожата Ви
копринено мека, гладка и приятна на
допир. Благодарение на внимателно
подбраните съставки, маслата са
идеални за масаж на цялото тяло и
за всички типове кожа, особено за
суха и чувствителна. Пленителните
си аромати дължат на естествените
етерични масла.

Ценните рецепти, съдържащи богати
на мастни киселини и витамини масла
от арган, роза, жожоба, авокадо, ориз,
вечерна иглика и невен, перфектно
подхранват и изглаждат кожата,
възстановявайки здравословния й
блясък.

RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

` със силно успокояващ аромат
` перфектно се грижи за кожата
` с удобна помпа за прецизно дозиране
200 ml | 502050

159,90 EUR
799,50 EUR / 1 l
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EPIGENETICS

ПОДОБРЕН НОЩЕН КРЕМ AGE CONTROL

КОМБИНАЦИЯ ОТ ВНИМАТЕЛНО ПОДБРАНИ ЦЕННИ СЪСТАВКИ ЗА ВАШАТА КОЖА

` L.C.G.S MC 8.0® тя намалява негативните ефекти на електромагнитната радиация, която включва ултравиолетово лъчение и синя

ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM

светлина. В допълнение, тя успешно предпазва кожата ви от оксидативен стрес и значително допринася за регенерацията на епидермиса.

` Tripeptide-38 този мощен пептид против бръчки от ново поколение укрепва синтезата на шестте основни съставки, необходими за

` богатство от активни съставки със силен стягащ ефект, които освен това

` Ултра модерните антиоксиданти се активират само при излагане на ултравиолетово лъчение и предлагат на кожата ви дълготрайн

` дълбоко прониква в кожата, докато спите
` перфектно овлажнява, регенерира и изглажда кожата

забавят стареенето на кожата

регенериране на кожата. Благодарение на това, тя запълва бръчките отвътре, като създава ефект на видимо по-гладка и по-

защита срещу свободни радикали. С тези функции кожата никога няма да изглежда отново сива и уморена, а ще стане по-устойчива на
негативните ефекти от външни фактори, които допринасят за стареенето.

` Нискомолекулна хиалуронова киселина това е естествен полизахарид, който запълва пространствата между колагеновите влакна,
перфектно овлажнява кожата, подобрява еластичността й и я прави по-млада.

ДНЕВЕН КРЕМ ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM

` изтънчена комбинация от най-висококачествени
активни съставки и модерна технология

` прецизно проектирана, ултра подмладяваща
формула

` интензивно овлажнява, стяга и възстановява кожата
` кожата възвръща своя здрав, сияен вид и
ослепителен блясък

50 ml | 502026

217,90 EUR
4358,00 EUR / 1 l

РЕВОЛЮЦИОННИ СЪСТАВКИ,
КОИТО ПРОНИКВАТ В КОЖАТА ВИ,
ДОКАТО СПИТЕ

` L.C.G.S MC 8.0 ® той влияе върху

синтеза на два ключови протеина,
които отговарят за младежкия
външен вид: фибронектин,
който взаимодейства с колаген
и протеогликани, и протеините
р53, участващи в процеса на
обновяване на ДНК. Благодарение
на това, формулата има силни
свойства против стареене, които
регенерират и изглаждат кожата.

` Най-новото, нежно поколение на
дериват на витамин А в момента
е един от най-ефективните
агенти против бръчки, които
леко озаряват кожата и работят
ефективно, за да подобрят
външния й вид.

` Екстрактите от меристамата

на цветчето от еделвайс
противодействат на
въздействието на оксидативния
стрес, причинен от замърсяването
на въздуха и UV лъчите. В
допълнение, те също имат
силен повдигащ ефект върху
отпуснатата кожа около шията,
визуално повдигат бузите и
изглаждат околоочните бръчки.
Благодарение на тези свойства,
кожата никога повече няма да
изглежда отново сива и уморена,
а ще бъде брилянтно здрава
и ще стане по-устойчива на
негативните ефекти от външни
фактори, които допринасят за
застаряването.

` Маслото от карите е получено

от семената на африканското
дърво с изящното име Удивителна
Витилария, което в Африка се
счита за свещено и е почитано
от хиляди години. Оставя кожата
идеално мека и овлажнена.

50 ml | 502027

217,90 EUR
4358,00 EUR / 1 l
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EPIGENETICS

ИДЕЛНА КОМПОЗИЦИЯ НА ИНОВАТИВНИ СЪСТАВКИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПОГРИЖИ ПЕРФЕКТНО ЗА ДЕЛИКАТНАТА КОЖА ОКОЛО ОЧИТЕ

` L.C.G.S MC 8.0® - UV лъчението и синята светлина имат неблагоприятен ефект върху чувствителната кожа около очите - причиняват

оксидативен стрес, а също така допринасят за образуването на мимически бръчки, причинени, наред с другото, от прекомерното присвиване
на очите. Поради това кремът е обогатен с комплекс, който работи по два начина: намалява негативните ефекти от електромагнитното
лъчение и подпомага регенерацията и изглаждането на кожата, забавяйки процеса на стареене.

` Екстрактът от Albizia julibrissin и дарутозид комплекс тази формула стимулира синтеза на колаген и има положително въздействие върху
процеса на регенерация на кожата, като визуално изглажда бръчките около очите. В допълнение, тя намалява подпухналостта на горните
клепачи, видимо възстановявайки гладкия им вид.

` Хиалуроновата киселина с ниско молекулно тегло показва висока кожна пропускливост, което от своя страна, подобрява стегнатостта и
еластичността на кожата.

Цикличен пептид и ектоин дълбоко овлажнява и видимо намалява бръчките, като увеличава плътността на кожата.

`
` Кофеин стимулира микроциркулацията, внимателно изсветлява неприятните тъмни кръгове под очите.

СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ ЕЛИКСИР ANTIAGING
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM

` силно концентрирана, иновативна формула
` интензивно регенерира и изглажда кожата
` намалява видимостта на бръчките
` видимо повдига контура на лицето
30 ml | 502030

175,90 EUR
5863,33 EUR / 1 l

ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВИЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА
БЕЗЦЕННИТЕ СЪСТАВКИ

КОМПЛЕКСЕН ОКОЛООЧЕН КРЕМ
EYE CREAM COMPLEX

` перфектна композиция от най-висококачествени
съставки

` идеално стяга и овлажнява чувствителната кожа
около очите

` нежно изсветлява неестетичните тъмни кръгове под
очите

` оставя кожата еластична и изключително освежена
20 ml | 502028

160,90 EUR
8045,00 EUR / 1 l

` L.C.G.S MC 4.0® комплексът притежава силни свойства
против стареене, интензивно регенерира и изглажда
кожата. Той перфектно я подготвя за нанасяне на
последваща козметика, увеличавайки ефекта чрез
синергия.

` Най-новоти, по-меко поколение на дериват от витамин А
– За сега един от най-ефективните агенти за намаляване
на бръчките – нежно осветява обезцветяването и работи
ефективно за подобряване на външния вид на кожата ви.

` Липодипептидът предотвратява отпускането на кожата

чрез стимулиране на синтеза на еластин, което значително
подобрява контура на лицето.

` Ценният компекс от фитоестрогени регулира функцията
на мастните жлези.

` Скъпоценната комбинация от екстракт от хайвер и следи
от метали – злато, сребро, платина – работи ефективно
за забавяне процеса на стареене на кожата, визуално
намалявайки бръчките.
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ПЕРФЕКТНО ПОДБРАНИ СЪСТАВКИ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИДЕАЛНАТА ФОРМА НА ВАШИТЕ
ГЪРДИ

` Уникалният комплекс Volumenic Plus MC 12.0®

стимулира съзряването и диференциацията на
мастните клетки и подпомага процеса на съхранение
на липидите. Ефектът е т.нар козметичен липофилинг,
който увеличава обема на мастната тъкан на гърдите
и е отлична алтернатива на естетичните медицински
процедури.

` Кафяв екстракт от водорасли от семейство

Dictyoptales подобрява подхранването на мастните
клетки, правейки гърдите ви визуално по-големи и
плътни.

КОМПЛЕКСЕН СТЯГАЩ
КРЕМ ЗА ТЯЛО
FIRMING COMPLEX BODY CREAM

` компилация от най-добрите комплекси
` иновативна технология, оформяща фигурата
` перфектно стяга, изглажда и тонизира кожата
` подпомага намаляването на мастната тъкан
120 ml | 502032

189,90 EUR
1582,50 EUR / 1 l

` Комплексът от водорасли и пулуланова формула,

богати на аминокиселини, полизахариди, витамини С и
В12, укрепва влакната на подкожната тъкан, поддържа и
коригира формата на гърдите.

НАШАТА КОМБИНАЦИЯ ОТ НАЙ- ДОБРИТЕ СЪСТАВКИ,
КОЯТО ПЕРФЕКТНО ЩЕ ОФОРМИ ФИГУРАТА ВИ

` Slimenum Ultra³ MC 16.0 ® намалява обема на

УЛТРА СТЯГАЩ КРЕМ ЗА БЮСТА
ULTRA FIRMING BUST CREAM

` формула, разработена с помощта на новаторски
технологии

` показва отличен ефект върху стегнатостта и
еластичността на кожата около гърдите,

` осигурява видим повдигащ ефект
` чудесна алтернатива на инвазивните процедури за
моделиране на гърдите

50 ml | 502031

145,90 EUR
2918,00 EUR / 1 l

натрупаната мастна тъкан, перфектно намалява
теглото и видимо редуцира неравностите по
кожата. Благодарение на това, оформя фигурата в
3D, осигурявайки ефекти, сравними с ултразвукова
терапия.

` Ксименската киселина значително увеличава

еластичността на кожата, което я прави гладка и
нежна. Освен това, повишава ефективността на
антиоксидантните механизми на кожата, подобрявайки
собствената й естествена защита срещу оксидативен
стрес и осигурявайки красив, здрав вид.

` Ценната комбинация от морски водорасли and

растителни протеини създават визуален повдигащ
ефект.

` Екстрактът от bougainvillea, скъпоценно растение с

южноафрикански произход е технологично подобрена
съставка, която подпомага процеса на намялване на
телесната маса и защитава кожата от увисване, чрез
увеличаване на синтеза на протеогликани, колаген и
еластин.

НАЙ-ЯРКАТА
ОТ ВСИЧКИ ЗВЕЗДИ
Протегни се към небето и си позволете нещо повече. Открийте луксозната козметична линия,
предназначена за най-взискателните любителки на изтънчения грим. Перфектна във всеки
детайл - първо логото, отразяващо нейната уникалност и елегантната опаковка, след това най-висококачествените формули и накрая - невероятните, дълготрайни ефекти. Издигнете се
над хоризонта и направете грима си възхитителен като истинско художествено произведение.
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ALAYA
Мисълта за летните, слънчеви дни ни напомня за най-красивите преживявания. Затопля сърцето и озарява
лицето, придавайки му чар и сияние. Нека кожата Ви през цялата година изглежда така, както по времето на
лятното безгрижие.

Завладяващата игра на светлините по лицето привлича заинтригуваните погледи на околните. Естествено
озарената кожа, хипнотизираща със своя здрав, младежки блясък ще бъде чувствена декларация на Вашето
самочувствие.

ИЗСВЕТЛЯВАЩА И БРОНЗИРАЩА
ПУДРА SUNNY SOFT TOUCH

ПАЛИТРА ЗА ОСВЕТЛЯВАНЕ
GLASS SKIN

SUNNY SOFT TOUCH LUMINOUS-BRONZING POWDER

С нея кожата изглежда здрава и сияйна като целуната от
слънцето и осветена от искрящите му лъчи. Благодарение на
копринената си консистенция, пудрата допринася за вашето
самочувствие още от момента на нанасянето й.

` осигурява ефекта на естествен тен с деликатен, златист
блясък

GLASS SKIN HIGHLIGHTER PALETTE

Незабавно визуално съживява и подмладява кожата.
Благодарение на високата степен на пигментация,
осигурява изключително покритие на кожата за
невероятно дълго време. Перфектна както за дневен, така
и за вечерен грим.

` перфектно се нанася
` не оставя петна

` Съживява незабавно визуално кожата и я подмладява
` позволява да получите т.нар ефект на блясък
` ефективна и многофункционална
` в топли, хладни и неутрални нюанси

11,5 g | 602022

15 g | 602023

332,00 EUR / 100 g

332,00 EUR / 100 g

49,80 EUR

ЗА ВС Е КИ ТИП
К РАСОТА

49,80 EUR

ЗА ВСЕКИ ТИП
К РАСОТА

CHAMPAGNE
CASHMERE
TIME OF FAME
VEG AN
F R IE ND LY

V EG A N
FRI ENDLY

MOON DUST
PINK DIAMOND

В Е ЛЕ ГАНТНА
ОП АКОВКА С
О ГЛЕ ДАЛО

В ЕЛЕГА НТНА
О ПА КО ВКА С
О ГЛЕД А ЛО
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ALAYA
Авангардният грим на модния подиум предизвиква емоции със своите интензивни, живи и
смели цветове. Освободете своята женствена уникалност и разгорете жарта на дремещите си
творчески способности.

ПАЛИТРА СЕНКИ ЗА ОЧИ
EYESHADOW PALETTE

TOTAL ALLURE | 606080

ЗА ВСЕКИ ТИП
К РАСОТА

Благодарение на копринено-меката консистенция на сенките,
които ви позволяват лесно да превърнете грима в истинско
произведение на изкуството и да се почувствате като
художничка с палитра с най-великолепните багри.

` дава възможност за смесване на цветовете и градация на
техните нюанси

DOLCE VITA
AMETHYST
PEARL GIRL
CARPE DIEM
SANDALWOOD
MARBLE
CORAL FANTASY

HARMONY | 606081

LAST NIGHT
FLIRT
SEDUCTION
VENUS
TRUFFLE
ROYAL
WHITE GOLD

` сенките не се лющят и не се ронят
` с висока степен на пигментация богата цветова гама
9g

41,20 EUR
457,78 EUR / 100 g

В ЕЛЕГА НТНА
О ПА КО ВКА С
О ГЛЕД А ЛО

КОЗМЕТИЧНА ЛИНИЯ,
КОЯТО ВИ ПОДМЛАДЯВА
Всеки от нас, независимо от възрастта си, иска да има стегната, опъната, добре поддържана
кожа и ослепителна усмивка. В лабораториите по целия свят учените непрекъснато
изследват и усъвършенстват рецепти, благодарение на което това желание няма да остане
само мечта. За да сбъднем тези ваши желания, ние използвахме най-новите технологии
и иновации. Така създадохме специализираната козметична марка Fontanavie.
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FONTAINAVIE
НОВ ПРОДУКТ
УНИВЕРСАЛЕН КРЕМ ULTRA RECOVERY
ULTRA RECOVERY UNIVERSAL CREAM

Ефективно регенерира кожата на лицето и тялото. Успокоява
раздразненията, като намалява сухотата, зачервяванията и
кератозата. Ще Ви осигури незаменим успокояващ компрес
след козметични процедури, епилация и прекомерно излагане
на UV лъчение.

` не съдържа силикони и парабени
` идеален за всеки тип кожа, особено за суха и

НОВ ПРОДУКТ

ПОДХРАНВАЩ СОЛЕН ПИЛИНГ ЗА ТЯЛО
PERFECT SKIN
PERFECT SKIN NOURISHING BODY SALT SCRUB

Ефективно ексфолира мъртвите епидермални клетки, като прави
кожата еластична, копринено гладка и мека на допир. Когато се
използва редовно, пилингът значително подобрява състоянието
на кожата, възстановява правилната хидратация и стимулира
микроциркулацията.

` перфектно омазнява, подхранва и регенерира кожата
` богатата, маслена формула означава, че след нанасяне не
се изисква използването на балсам за тяло

` със сочен аромат на парфюм PURE ROYAL 900
200 g | 503035

29,90 EUR
149,50 EUR / 1 kg

чувствителна

` подходящ е за всекидневна употреба
500 ml | 503036

45,90 EUR
9,18 EUR / 100 ml

250 ml | 503036.02

31,90 EUR
12,76 EUR / 100 ml

ИНТЕНЗИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЖАТА ЧРЕЗ СВОЯТА БОГАТА ФОРМУЛА
Силата на овлажняващите и омазняващи активни съставки:
• бета-глюканът от овесени зърна придава гладкост и еластичност, а така също подпомага обновяването на клетките
• колоидното сребро притежава антибактериални свойства
• кокосовото масло омекотява, подхранва и предпазва от вредните външни фактори
• естерите на висшите мастни киселини влияят върху правилното функциониране на клетките

СОЛ И МАСЛО - РЕЦЕПТА ЗА КРАСИВА КОЖА
Базовите съставки на козметичния препарат представляват най-висококачествените и ценни масла - от авокадо,
слънчоглед, арган, манго и карите. Истинско богатство от ценни за кожата витамини, вкл. E, C, B, PP, A и K, ненаситени
мастни киселини, линолова киселина и минерали - калий, желязо и мед.
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FONTAINAVIE
ХИАЛУРОНОВА МАСКА ВЪРХУ
ХИДРОТЕРАПЕВТИЧНА ТЪКАН
HYDRO THERAPY HYALURONIC SHEET MASK

Оклузивните свойства на тъканта значително увеличават
проникването на хранителни вещества в кожата. В резултат
на това, те перфектно я стягат, изглаждайки фините бръчки,
интензивно я подхранват и ефективно регенерират.

` сила на активните овлажняващи съставки
` гарантира красив и здрав вид
` осигурява ясно видим ефект на подмладяване на

СЕРУМ ЗА ОЧИ LIFT EXTREME
УЛТРА ОВЛАЖНЯВАЩИ СВОЙСТВА
Съдържа богатство от естествени съставки на кожата, като
хиалуронова киселина, аминокиселинен комплекс, натриева
пироглутаминова киселина и урея. Благодарение на способността
да свързва водата, интензивно и дълготрайно овлажнява кожата,
като я прави стегната и кадифено гладка.

кожата

20 ml | 503033

11,90 EUR

LIFT EXTREME EYE SERUM

Прецизно премахва фините линии и бръчки и
намалява подпухналостта под очите. Благодарение
на комбинацията от пентапептид-18 и
хексапептид-8, действа подобно на ботокс, стяга,
опъва и изглажда кожата.

` незабавен лифтинг ефект
` подходящ за областта под очите и избрани
части от лицето

5 ml | 503001

59,90 EUR
1198,00 EUR / 1 l

59,50 EUR / 100 ml

ПОТВЪРДЕНИ
РЕЗУЛТАТИ
100% от анкетираните *
потвърждават, че:
• перфектно се грижи за
кожата
• дългосрочно я овлажнява
• интензивно регенерира
• видимо подмладява
• оставя стегната и кадифено
гладка кожа

ИНТЕНЗИВНО РЕГЕНЕРИРАЩО ЧЕРВИЛО
ADVANCED REPAIR LIP BALM

Създадено на базата на рициново масло, обогатено с восък: пчелен, канделила и
карнауба, бадемово масло, ланолин и витамин Е, ефективно регенерира напуканите устни.

` спасение за сухата кожа на устните
` прави ги невероятно гладки и копринено меки
` оставя приятно усещане за подхранване и хидратация
` предпазва от негативните ефекти на UV лъчението
` съдържа хиалуронова киселина за моделиране на устните
` за ежедневна употреба
4,8 g | 503031

6,90 EUR
143,75 EUR / 100 g

* Проучване върху нанасянето и приложението на продукта, проведено върху група от 25 жени на възраст от 19 до 56 години в
продължение на 4 седмици.

SPF

15
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FONTAINAVIE DENTAL
НОВ ПРОДУКТ

Запознайте се с нашата
авторска марка и я търсете
на други продукти - всеки
от тях е екологичен!

3 В 1 ИЗБЕЛВАЩА ПЯНА ЗА ЗЪБИ
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

Иновативната формула с избелващ ефект не само
ефективно подобрява външния вид на зъбите, но
също така почиства емайла и освежава устната
кухина.

Ефективно предотвратява размножаването на бактериите,
които причиняват кариес. Минимизира риска от развитието на
микроорганизми, които причиняват кариес.

` изключително ефективен - една доза е достатъчна
за седем дни

79,75 EUR / 100 ml

50 ml | 503032

24,90 EUR
498,00 EUR / 1 l

ВА

100% АКТИВНИ ПРОБИОТИЦИ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВНА ДОСТАТЪЧНА ЗА ДО 4 МЕСЕЦА

ОС

Ж А ВА

10 × 4 ml | 713006

31,90 EUR

хигиеничната помпа

` предназначена за възрастни

ВЕ

` природосъобразен продукт
` подходящ и за зъбни протези

Перфектната хигиена на устната кухина означава и
грижа за инструментите за миене на зъбите, които
са местообитание на много микроорганизми,
които са опасни за здравето. Грижейки се за
околната среда и желаейки да Ви осигурим
цялостна защита, ние създадохме иновативен
пробиотичен препарат, базиран на действието на
полезни щамове бактерии.

Л

PROBIOTIC TOOTHBRUSH CLEANER

ИЗБЕ

ПРОБИОТИЧНА ТЕЧНОСТ ЗА ИЗМИВАНЕ НА
ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ

` специализиран препарат за ежедневна грижа
` съвременна пенеща формула
` с натриев перкарбонат
` удобство при използване благодарение на

Съдържащият се в пяната натриев
перкарбонат отделя водороден
прекис, който е безценен в
естетичната стоматология. Това
съединение реагира с органичните
цветни вещества, окислява ги и ги
разгражда на по-малки молекули,
което ги прави по-светли и
следователно по-малко видими.

ПО

ЧИС ТВА

ВИДИМИ ЕФЕКТИ СЛЕД 1-3
СЕДМИЦИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТКРИЙ КРАСОТАТА
НА ЗДРАВАТА КОСА

Професионална грижа за косата в уюта на собствения ви дом. Отсега
нататък е възможно! За да задоволим очакванията ви, създадохме
новата продуктова линия HAIRLAB, за да изглежда косата ви красива и
здрава. Богатата композиция и отличните формули, съобразени с вашите
индивидуални нужди, правят мечтата за страхотна коса реалност. Дайте на
косата си най-доброто и тя ще се превърне в най-красивото ви украшение.
Maciej Maniewski – фризьор на знаменитости, виртуоз с ножиците, домакин
на телевизионната програма „Afera fryzjera“, майстор на метаморфозата от
шоуто „Sablewskiej sposób na modę“, покровител на културата, в продължение
на много години в модната индустрия. Човек, който знае всички тайни
на косата. Сега той е посланик на ексклузивната линия HAIRLAB.
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HAIRLAB

Перфектно оформената коса е мечтата на всеки, който обича да експериментира с външния си вид. Кокове,
къдрици, тапири, ирокези - оставете въображението си да се развихри, а серията SWIFT2 STYLING ще Ви позволи
да се насладите на перфектна прическа за невероятно дълго време.

СИЛНО ФИКСИРАЩ ЛАК ЗА КОСА

СУХ ШАМПОАН ЗА КОСА

Съдържа пантенол и кератин, които подхранват и подпомагат
възстановяването на структурата на всички видове коса,
подобрявайки тяхното състояние. Косата Ви придобива блясък
и можете да я срешете точно така, както искате.

Благодарение на оризовото нишесте и брашното от тапиока,
шампоанът действа като гъба, която абсорбира излишния себум
и примеси. Придава на косата приятен аромат, сякаш преди
минути е била измита с обикновен шампоан. Уникалната формула
осигурява незабавно действие и рядко срещана лекота на
използване.

SWIFT2 STYLING HAIRSPRAY

` незабавно завършва и фиксира прическата
` придава блясък и увеличава обема на косата
` лесно се разресва
` с приятен, плодов аромат
150 ml | 520021

2

Неочаквани посещения, неочаквани пътувания, неочаквани срещи - искате да изглеждате перфектно, независимо
от обстоятелствата. Серията RAPID2 REFRESHING ще придаде на косата Ви безупречен вид във всяка ситуация.

13,90 EUR
92,67 EUR / 1 l

SWIFT STYLING

RAPID2 HAIR REFRESH DRY SHAMPOO

` ефективно почиства и освежава косата, без използването
на вода

на сочна ябълка

150 ml | 520020

13,90 EUR
92,67 EUR / 1 l

2

RAPID
REFRESHING

` видимо увеличава обема на косата и я повдига в основата
` идеален за пътуване и при неочаквани ситуации, аромат
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HAIRLAB
Благодарение на интензивно подхранващата формула, обогатена с допълнителна доза хиалуронова киселина,
продуктовата линия AQUA² отлично хидратира сухата, изтощена и увредена коса. Тя възстановява гъвкавостта и
гладкостта на косата, като същевременно защитава цвета й и придава невероятен блясък.

AQUA

ИДЕАЛЕН
ЗА ПЪТУВАНЕ

2

ИДЕАЛЕН
ЗА ПЪТУВАНЕ

ШАМПОАН ЗА СУХА КОСА

МАСКА ЗА СУХА КОСА

С този шампоан дори и най-сухата коса
възвръща здравия си вид и започва да
блести. Благодарение на хиалуроновата
киселина, той перфектно овлажнява,
подхранва и укрепва косата. Нежно почиства
косата и кожата на главата.

Спасение за суха, повредена и мека коса. Маската
интензивно овлажнява и подхранва косата, така че тя
придобива здрав и блестящ вид. Освен това улеснява
разчесването. Ефект: силна и лъскава коса.

AQUA 2 SHAMPOO

` с интензивно овлажняваща
хиалуронова киселина

` без изплакване
` богата на ценни масла: от ленено семе,
жожоба и ориз

и еластичен вид

` предотвратява начупването и електризирането
` за да подсилите ефекта на маската,

най-добре да се използва
заедно с Aqua2 Mask

` ако косата Ви е боядисана, добавете няколко капки

` косата придобива блестящ
`

AQUA 2 MASK

250 ml | 520001

добавете към нея няколко капки масло Aqua2 Oil
от Ideal2 Colour Elixir към маската, който ще покаже
изключителната дълбочина на цвета и ще осигури
прекрасен блясък

36,90 EUR

250 ml | 520003

50 ml | 520001.02

147,60 EUR / 1

147,60 EUR / 1

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

36,90 EUR
30 ml | 520003.02

7,90 EUR
263,33 EUR / 1 l

ИНТЕНЗИВНО
ХИДРАТИРАЩО
МАСЛО ЗА КОСА
AQUA 2 OIL

Овлажнява и изглажда косата,
предотвратява разцепването на краищата
и улеснява разчесването. Специално
подбраните съставки предпазват косата
от загуба на вода. Трябва само да втриете
няколко капки от маслото.

` съдържа подхранващо масло
от жожоба, което подобрява
състоянието на косата

` може да се използва върху мокра
и суха коса

` дълбоко хидратира косата,

придавайки й изключителна
мекота и блясък

100 ml | 520004

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

56

57

HAIRLAB
Благодарение на внимателно подбраните съставки, маслото осигурява интензивна хидратация и подхранване на
сухата и увредена коса. Серията се състои от три идеално подбрани продукта, целящи да осигурят най-доброто за
Вашата коса.
ИДЕАЛЕН
ЗА ПЪТУВАНЕ

РЕГЕНЕРИРАЩ ШАМПОАН ЗА
КОСА

МАСКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА КОСАТА

За суха, чуплива и склонна към увреждане
коса, отслабена от химическо третиране.
Съдържа пантенол, който възстановява,
подхранва и укрепва косата. Нежно почиства
скалпа.

Ако се борите с увредена или склонна към
увреждане коса, тази маска е точно за вас!
Пантенолът, използван в козметиката, е
отговорен за хидратирането на косата, както и за
възстановяването и укрепването й. Косата става
по-силна и по-гъвкава.

INTENSE 2 REGENERATING SHAMPOO

2

INTENSE
REGENERATING

ИДЕАЛЕН
ЗА ПЪТУВАНЕ

` интензивно подхранва увредената коса
` едновременно идеално почиства,
регенерира и защитава

` най-добре да се използва заедно с
Intense2 Regenerating Mask

250 ml | 520005

36,90 EUR

INTENSE 2 REGENERATING MASK

` без изплакване
` професионална грижа дори за найувредената коса

` за да подсилите ефекта на маската,

добавете към нея няколко капки масло
Ideal2 Colour Elixir (особено, ако косата Ви
е боядисана)

147,60 EUR / 1 l

250 ml | 520006

50 ml | 520005.02

147,60 EUR / 1 l

7,90 EUR
158,00 EUR/ 1l

36,90 EUR
30 ml | 520006.02

7,90 EUR
263,33 EUR/ 1l

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ И
РЕГЕНЕРИРАЩ СПРЕЙ
ЗА КОСА
INTENSE 2 REGENERATING SPRAY

Регенерира и възстановява дори
и най-увредената и податлива на
увреждане коса. Спреят има лека
и мека текстура. Той не утежнява
косата, а я прави лесна за разресване
и стилизиране.

` съдържа подхранващ косата
пантенол

` не е необходимо изплакване
` изключително бързо и лесно се

нанася: пулверизирайте върху
косата от корените до краищата
и тя ще възвърне здравия си вид

150 ml | 520007

36,90 EUR
246,00 EUR / 1 l
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Укрепване на пигмента след боядисване, добавена дълбочина на цвета и защита от отмиване – това наричаме
IDEAL2 COLOR! Косата ви ще бъде хидратирана и в добро състояние, благодарение на съдържащите се ценни
съставки. Прическата ви ще изглежда така, сякаш току-що сте излезле от фризьорския салон.

ШАМПОАН ЗА
БОЯДИСАНА КОСА

МАСКА ЗА БОЯДИСАНА
КОСА

ЕЛИКСИР ЗА
БОЯДИСВАНА КОСА

Благодарение на внимателно
подбраните съставки, осигурява
професионална грижа за косата
след процедурата на боядисване.
Заедно с маската от същата линия
представлява отлична терапия, която
помага да се запази оригиналния нюанс
на боядисаната коса и не позволява
придобиването й на матов вид.

Уникалната формула придава блясък
на косата и подобрява цвета. Маската
предпазва боядисаната коса и в същото
време я възстановява и подхранва, което я
прави здрава и лъскава.

Препоръчва се за всички типове
коса след боядисване. Увеличава
дълбочината и трайността на цвета.

IDEAL 2 COLOUR SHAMPOO

2

IDEAL
COLOUR

` съдържа пантенол и екстракт от
хвощ

` използвайте заедно с Ideal2 Color
Mask и Ideal2 Color Elixir

250 ml | 520019

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

IDEAL 2 COLOUR MASK

` съдържа естествени UV филтри
` без изплакване
` формулата предпазва цвета от

избледняване и осигурява дълготраен
блясък

` косата става копринено мека
` за да подсилите ефекта на маската,
добавете към нея няколко капки
масло Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520010

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

IDEAL 2 COLOUR ELIXIR

` с изплакване
` косата придобива здрав вид и
лъщи с невероятен блясък

` просто добавете 5-10 капки

към Ideal2 Color Mask, за да
получите изразителен нюанс

75 ml | 520011

45,90 EUR
611,85 EUR / 1 l
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Богатите на ценни хранителни вещества продукти CURLY2 правят къдравата коса по-гладка и по-лесна за
вчесване. Предпазват от влага, действията на атмосферните условия и високата температура по време на
стилизиране.

ШАМПОАН ЗА КЪДРАВА
КОСА
CURLY2 SHAMPOO

2

CURLY

Предназначен за коса, склонна към
накъдряне. В комбинация с маска
от същата линия, представлява
специализирана терапия, която
дисциплинира къдриците и ги прави меки
на допир.

МАСКА ЗА КЪДРАВА КОСА

ЕМУЛСИЯ ЗА КЪДРАВА КОСА

Перфектно допълва грижата за къдрава
коса. Синергичният ефект на цялата
козметична линия, която е нежна към
кожата на главата и косата, подпомага
тяхното разчесване и оформяне.

Съдържа хидролизиран колаген, който
изглажда и укротява косата. Лосионът
предпазва от абсорбирането на влага и
външните фактори на околната среда
и високата температура по време на
стилизиране на косата.

CURLY2 MASK

` улеснява стилизирането на къдрава
коса

` базов продукт за грижата

` с масло от карите, масло от авокадо

` обогатен с пантенол и хидролизиран

` използвайте с Curly2 Shampoo и Curly2

` използвайте с маска Curly2

250 ml | 520018

за непокорните коси
колаген

и изглаждаща емулсия Curly2

250 ml | 520017

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

и хидролизиран колаген
Smoothing Emulsion

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

` дисциплинира къдриците и

едновременно ги овлажнява

` без изплакване
` благодарение на съдържанието на

хидролизирани пшенични протеини,
изглажда къдравата коса, създавайки
защитен филм на повърхността й

175 ml | 520002

36,90 EUR
210,70 EUR / 1
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Серията гарантира невероятен обем, като същевременно
подхранва и овлажнява. Благодарение на уникалната
формула, косата Ви ще стане силна и ще преоткриете нейната
еластичност и блясък.

ШАМПОАН ЗА
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЕМА
VOLUME 2 SHAMPOO

Прилепналата коса вече няма да
ви тревожи. Шампоанът съдържа
хидролизиран пшеничен протеин, който
подхранва, овлажнява и увеличава обема
на косата.

VOLUME

2

` подходящ за ежедневна употреба
` с деликатна консистенция, която не
утежнява косата

` придава пухкавост и леко повдига
обема на косата

250 ml | 520008

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

СПРЕЙ ЗА ОБЕМ НА
КОСАТА
VOLUME 2 SPRAY

Благодарение на хидролизирания
пшеничен протеин, шампоанът
придава на косата по-голяма плътност,
оптически увеличавайки обема. Той
има лека текстура, която не утежнява
косата.

` без изплакване
` просто пулверизирайте върху

косата си, за да придадете на
фризурата си невероятен обем

` с подхранващ ефект
` използвайте заедно с Volume2
Shampoo

150 ml | 520009

36,90 EUR
246,00 EUR / 1 l

Нежно почиства косата и скалпа, като същевременно осигурява оптимална хидратация на косата, благодарение
на перфектно подбраните съставки.

УСПОКОЯВАЩ ШАМПОАН ЗА
ЧУВСТВИТЕЛНА И СКЛОННА
КЪМ РАЗДРАЗНЕНИЕ КОЖА
DELICATE 2 SHAMPOO

Той успокоява скалпа и възстановява рН на
кожата. Косата е хидратирана и изпълнена с
жизненост.

` едновременно успокоява кожата на главата и
подхранва косата

` за всички типове коса
250 ml | 520012

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

DELICATE

2
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Линията ANTI DONRUFF2 регулира прекомерната секреция на себум и образуването на пърхот, благодарение на
иновативната формула и богатството от съставки. Укрепва косата, като я прави изключително блестяща
и подхранена.

ШАМПОАН ПРОТИВ ПЪРХОТ

ЕЛИКСИР ПРОТИВ ПЪРХОТ

Формулата на шампоана почиства старателно
кожата на главата, оставяйки усещане за
свежест. Подпомага успокояването на
сърбежа, сухотата и дразненето, причинени
от пърхота.

Съдържа ценни активни съставки като
екстракт от бреза, витамини В6 и РР, както
и пантенол, които заедно пречистват скалпа
и предотвратяват излишното произвеждане
на себум.

` подкрепя борбата със сухия пърхот

` има успокояващи свойства и намалява

ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

ANTI
2
DANDRUFF

и в същото време перфектно укрепва
кератиновата структура на сухата и
чуплива коса

` успокоява и се грижи за кожата на
главата

` най-добре да се използва заедно с Anti
Dandruff2 Elixir

250 ml | 520016

36,90 EUR
147,60 EUR / 1 l

ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

усещането за сърбеж

` успокоява скалпа
` отлично премахва и сухия, и мазния
пърхот

` лесен за нанасяне: просто втрийте малко
количество еликсир в мократа коса

150 ml | 520015

36,90 EUR
246,00 EUR / 1 l
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Перфектно освежава кожа на главата и укрепва структурата
на косата. Шампоанът предотвратява падането на косата
и й придава необичаен, здравословен блясък благодарение
на ценните съставки и уникалната рецепта.

Подобрява състоянието на космените луковици, ултра укрепва отслабената им структура и забележимо намалява
косопада, благодарение на модерната технология.

ИДЕАЛЕН
ЗА ПЪТУВАНЕ

ЕНЕРГИЗИРАЩ ШАМПОАН
ЗА СЛАБА КОСА

ЕНЕРГИЗИРАЩО МАСЛО ЗА
КОСА ПРОТИВ КОСОПАД

ENERGISING2 SHAMPOO

STRONG2 & MORE HAIR OIL

Предназначен за коса с тенденция към косопад. Съдържа
укрепващи растителни екстракти, вкл. екстракт
от женшен и репей. Притежава нормализиращ и
регенериращ ефект.

Съдържа отлично подбрана смес от растителни
екстракти (бял равнец, канела, подбел) и
активни вещества (цинк, витамини), които
подобряват състоянието на корените на косата.

` идеален за хора, които мечтаят за гъста, здрава

` има приятна, свежа миризма
` лесно се прилага. Просто втрийте около

коса

` най-добри резултати при употребата с Strong2 &

ENERGISING

2

More Hair Oil

15-20 капки масло в скалпа си всеки
втори ден

250 ml | 520013

30 ml | 520014

147,60 EUR / 1 l

1377,00 EUR / 1

36,90 EUR
50 ml | 520013.02

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

45,90 EUR

2

STRONG
& MORE HAIR

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ЖИЗНЕНИЯ БАЛАНС

В основата на това, което правим са вашите нужди. Живеем в изключително динамично
време – стресът, умората и замърсяването на околната среда са характерна черта на
всекидневния ни живот. В допълнение, не винаги имаме достъп до здравословни продукти.
Бързото темпо на живота ни прави склонни да развиваме лоши навици - нередовно
хранене, недоспиване, липса на достатъчно физическа активност. Ние правим, всичко по
силите си, за да гарантираме, че продуктите NUTRICODE Ви позволяват да възстановите
жизнения си баланс, като поддържате правилното функциониране на своя организъм.
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Вашата диета е с ниско съдържание на въглехидрати или пък е кето-диета, може би веган?
Без значение каква диета спазвате, можете да включите konjac, защото това е суперхрана.
Експериментирайте с аромати, текстури и добавки, за да създадете апетитни ястия без
допълнителни калории.

KONJAC
SPAGHETTI

200 g | 807005

200 g | 807004

24,50 EUR / 1 kg

24,50 EUR / 1 kg

SUPERFOOD

KONJAC СУПЕРХРАНА

НОВ ПРОДУКТ

KONJAC
PENNE

Здравословна алтернатива на традиционните макарони
и ориз. Без угризения можете да задоволите глада
си, благодарение на голямото количество фибри, по
този начин ще се нахраните до насита и ще подобрите
перисталтиката на червата. Със сигурност си струва да
пробвате този продукт във Вашата кухня.

4,90 EUR

SUPERFOOD

4,90 EUR

• нискокалорична
• идеална за основни ястия, солени салати или сладки
десерти
• идеална за участници в програмата FIT6
• готовност за 2 минути

ПРОДУКТИТЕ НЕ СЪДЪРЖАТ:
• захар

KONJAC
ANGEL HAIR

KONJAC
RICE

200 g | 807002

200 g | 807001

24,50 EUR / 1 kg

24,50 EUR / 1 kg

SUPERFOOD

• мазнина
• зърнени храни

4,90 EUR

• глутен
• соя

SUPERFOOD

4,90 EUR

• съставките от животински произход

В КОМПЛЕКТ
ИЗЛИЗА
ПО-ЕВТИНО

КОМПОЗИРАЙТЕ
СОБСТВЕН МЕГАСЕТ

KONJAC
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 g | 807003

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

Важно е да превърнете правилното
хранене в навик. Даваме ви
възможност да разполагате с
перфектния комплект за цялата
седмица. Вие решавате какво
да включите в него. Можете да
избирате от всичките пет вида konjac
и всеки ден да слагате различна
порция здраве в чинията си.

KONJAC
ONE WEEK PACK
СУПЕРХРАНА

7 × 200 g | 807006

33,90 EUR
24,21 EUR / 1 kg
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СРЕБРОТО Е ПО-ЦЕННО ОТ
ЗЛАТОТО
Използването на колоидно сребро за здравни
цели датира от края на 19 и началото на 20 век.
Поради своите бактерицидни, антивирусни
и противогъбични свойства, то се използва
предимно за лечение на заболявания,
причинени от микроорганизми. Черпейки
от знанията на поколенията преди нас, ние
използвахме неговата сила, за да създадем
модерния препарат NUTRICODE.

НОВ ПРОДУКТ

УКРЕПЕТЕ ВАШАТА ИМУННА СИСТЕМА
ПО ВРЕМЕ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ:
• мащерката и Ехинацея пурпуреа допринасят за
правилното функциониране на имунната система
• лечебният джинджифил е ценен заради
благоприятния си ефект за подобряване на
жизнеността, подпомага работата на дихателната
система
• витамин С и цинк - усилват имунитета и го укрепват
• глогът подпомага работата на кръвоносната система

НОВ ПРОДУКТ

SILVER PRO ADVANCED FORMULA

IMMUNE-UP ELIXIR

•

съдържа ценно колоидно сребро

•

•

с натурално евкалиптово масло

най-добрите естествени съставки с благоприятен ефект
върху имунитета на организма

•

без алкохол и флуор

•

обогатен с витамин С и цинк, който съдейства за
укрепването на имунната система

•

лесен и приятен за използване, благодарение на течната
форма на сироп

Разредете една супена лъжица течност в 250 ml вода.

250 ml | 501023

42,90 EUR
171,60 EUR / 1 l

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

ВКЛЮЧЕНА
ПРАКТИЧНА
МЕРИТЕЛНА
ЛЪЖИЧКА

Измерете 15 ml от препарата с помощта на мерителната лъжичка и
приемайте преди хранене. Разклатете добре преди употреба.

30-ДНЕВНА СИСТЕМА
480 ml | 801205

42,90 EUR
89,38 EUR / 1l
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ВИТАМИН "С" - ПРЕДПОСТАВКА
ЗА ВАШЕТО ИДЕАЛНО ЗДРАВЕ:
• способства за поддържането на правилните
психологически функции и функционирането
на нервната и имунната система
• допринася за поддържането на правилния
енергиен метаболизъм и намаляването на
умората и изтощението

НОВ ПРОДУКТ

• подпомага производството на колаген, за
да осигури правилното функциониране на
кръвоносните съдове, костите, хрущялите,
кожата, венците и зъбите
• съдейства за защитата на клетките срещу
оксидативен стрес, а също така подобрява
усвояването на желязо

ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
Смята се, че около 80% от повишаващия имунитета
на организма витамин D се произвежда чрез
синтез в кожата под въздействието на слънчевата
светлина1. Ефективността му зависи от много
фактори, включително географска ширина,
облачност, ниво на замърсяване на въздуха,
възраст и тен. За да си осигурите правилната доза
от така наречения "слънчев витамин", независимо
от метериологичните условия или вашите
индивидуални характеристики, Институтът по
храните препоръчва да го добавите като постоянен
елемент във вашата диета целогодишно.
Препоръчва се за деца и възрастни.

• повлиява регенерацията на редуцираната
форма на витамин Е

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ЕФЕКТИВЕН

VIT-C POWDER

VIT-D3 DROPS

•

витамин С от най-високо качество

•

•

разтваря се перфектно

способства за правилното функциониране на мускулите
и имунната система, както и за усвояването на калция и фосфора

•

подходящ за вегани и вегетарианци

•

съдейства за поддържането на здрави зъби и кости и оптималното
ниво на калций в кръвта

•

Витамин D3, съдържащ се в препарата, се добива от найвисококачествените суровини - водорасли, отглеждани
в Европа

•

подходящ за вегетарианци и вегани

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

ВКЛЮЧЕНА
ПРАКТИЧНА
МЕРИТЕЛНА
ЛЪЖИЧКА

НОВ ПРОДУКТ

¹ Walicka M., Jasik A., Paczyńska M., Wąsowski M., Tałałaj M.,
Marcinowska-Suchowierska M., Niedobór witaminy D – problem
społeczny, „Postępy Nauk Medycznych” 2019, t. XXXII,
nr 1, str. 14-22.

Използвайте мерителната лъжичка, за да измерите 1 g от
препарата и го разтворете в 200 ml вода. Пийте веднъж
дневно по време на хранене.

500-ДНЕВНА СИСТЕМА
500 g | 801105

35,90 EUR
71,80 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

2000

IU

Деца над едногодишна възраст: Приемат се по 2 капки на ден. Възрастни приемат се по 5 капки на ден. Измерете порция с помощта на капкомер на чаена
лъжичка. Приемайте преди хранене. Разклатете преди употреба.

10 ml | 801204

34,90 EUR
349,00 EUR / 100 ml
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ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА
ОТВЪТРЕ:

БЕЗЦЕННА КОМБИНАЦИЯ ЗА ПО-БЪРЗО
ОТСЛАБВАНЕ:

• колагенът от атлантическа треска оказва
положителен ефект върху състоянието на
кожата, допринасяйки за нейната стегнатост и
подобряване на еластичността

• глюкомананът, набъбвайки в стомаха, дава усещане
за ситост, благодарение на което, когато се използва
нискокалорична диета, той подпомага загубата на
ненужни килограми

• витамин С е необходим за правилното
производство на колаген

• хромът допринася за поддържането на нормални нива
на глюкоза в кръвта и има положителен ефект върху
метаболизма на макронутриентите

• коензим Q10 - съставка, естествено
произведена от организма, чието
производство намалява с възрастта - забавя
появата на бръчки и отпускането на кожата
• витамин А и цинк са необходими вещества
за поддържането на здрава кожа, а медта
помага за поддържането на правилната й
пигментация

COLLABEAUTY Q10 EXPERT

SLIM BODY SYSTEM

•

съюзник в борбата с времето

•

ефективен помощник по време на диета

•

с високо съдържание на колаген от атлантическа
треска

•

отлична подкрепа за контрола на теглото

•

модерна формула, базирана на глюкоманан и хром

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

ВКЛЮЧЕНА
ПРАКТИЧНА
МЕРИТЕЛНА
ЛЪЖИЧКА

•

с коензим Q10, известен като еликсир на
младостта

•

обогатен с ценни за кожата витамини и минерали

Използвайте мерителната лъжичка, за да измерите 5 g от
препарата и го разтворете в 150 ml вода. Приемайте вечер.

30-ДНЕВНА СИСТЕМА
150 g | 801103

69,90 EUR
466,00 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Изсипете съдържанието на сашето в 200 ml топла или хладка вода,
разбърквайки енергично. Приемете веднага след приготвянето с много
вода.

90 САШЕТА| 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
360 g | 801104

94,90 EUR
263,61 EUR / 1 kg
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УСЪВЪРШЕНСТВАН СЪСТАВ,
ПЕРФЕКТНО ПОДПОМАГАЩ
ИМУНИТЕТА:
• лактоферинът осигурява на новородените
хранителни вещества и осигурява
антибактериална защита
• бoгатите на пролин пептиди (PRP) съдействат
за укрепването на имунната система
• протеините съдържат екзогенни
аминокиселини, които са специфичен
"градивен елемент" на имунната система
• имуноглобулините облекчават протичането
на много общо-системни заболявания и
подпомагат активния имунитет за защита
срещу инфекции
• витамините В6, С и D и цинкът допринасят
за правилното функциониране на имунната
система
• спирулината се характеризира с високо
съдържание на пълноценни протеини,
органични микроелементи, включително
ценната γ-линоленова мастна киселина (GLA)
и бионалично желязо

ЕДИНСТВЕНАТА ПО РОДА СИ ДОБАВКА
НА ПАЗАРА:
1. Една капсула сутрин
Перфектна комбинация от съставки, за да започнете деня си.
• гуараната, притежаваща почти 3 пъти повече кофеин
от кафето и екстракт от женшен перфектно стимулира
обмяната на веществата, стимулира организма, добавя
енергия, бодрост, а също така положително настройва и
укрепва физическото и умственото състояние
• витамин В6 осигурява правилното функциониране на
организма, засилва ефекта на магнезия и повишава
имунитета
2. Следобедна капсула
Изобилие от съставки за активния ден.
• натуралният екстракт от дребнолистна бакопа
подпомага организма при загуба на сила и жизненост
- способства за увеличаване на концентрацията,
подобрява самочувствието, възвръща невероятни
количества енергия
• пантотеновата киселина помага да се възстанови
балансът на тялото, намалявайки стреса и умората
3. Вечерна капсула
Комплекс от съставки за лека нощ.
• маточината и ашваганда успокояват състоянията
на нервна възбуда, раздразнение и стрес, действат
успокояващо, релаксират тялото, помагат Ви да
се отпуснете и заспите спокойно, а така също
подобряват настроението и оказват положителен
ефект върху нощната регенерация на организма
• витамин В6 засилва действието на магнезия и
влияе на запазването на равновесието на жизнените
процеси

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER

•

съдържа първото краве мляко (коластра) и
получена от морски водорасли спирулина, които
съдействат за правилното функциониране на
имунната система

•

уникална 30-дневна система, състояща се от 3 различни
таблетки, приемани през деня

•

препоръчва се предимно за хора, изложени на
психически и физически стрес, преуморени,
изтощени и които искат да получат бърза
подкрепа на имунитета

идеално подходящ за променящите се нужди на тялото през
цялото денонощие

•

с магнезиев цитрат и магнезиев L-пидолат, които според
последните изследвания се характеризират с отлична
бионаличност

•

избрани съставки за перфектно самочувствие в продължение на
24 часа

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

•

Приемайте 1 капсула сутрин и вечер с вода.

2 × 30 КАПСУЛИ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
19,4 g, 22,2 g | 801034

79,90 EUR
1920,67 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Взимайте по 1 таблетка сутрин, обед и вечер с вода.

3 x 30 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
3 × 36 g | 801009

79,90 EUR
739,81 EUR / 1 kg
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ПЕРФЕКТЕН ОТГОВОР НА
ЖЕНСКИТЕ НУЖДИ:
• тиамин, рибофлавин и витамин В12
повишават енергията и жизнеността,
като същевременно регулират
енергийния метаболизъм;
• витамините А, С и Е предпазват
от оксидативен стрес, стимулират
имунната система и сърдечносъдовата функция;
• фолиевата киселина регулира
растежа и функционирането
на клетките на тялото и играе
изключително важна роля за
правилното развитие на плода;
следователно, това е задължителна
добавка за жените, които желаят да
станат майки;
• витамините D и K правят нашата
скелетна система по-силна
(включително зъбите) и повишават
имунитета ни;
• хромът намалява апетита за сладко
и помага за изгарянето на мазнините;
той също подпомага правилното
телесно тегло.

ПРОФЕСИОНАЛНА
ДОБАВКА ЗА ЗРЕЛИ
ЖЕНИ:
• екстрактът от червена детелина
е ефективен за облекчаване
на симптомите на менопауза
като горещи вълни и промени в
настроението
• желязото перфектно стимулира
правилното производство на
червени кръвни телца, хемоглобин
и кислород в тялото и намалява
умората и изтощението;
• цинкът и медът спомагат за
поддържането на красива и
здрава коса, кожа и нокти, като
същевременно защитават клетките
от оксидативен стрес;
• тиаминът, ниацинът и биотинът
са перфектна подкрепа на
нервната система и спомагат
за поддържането на правилни
умствени функции;
• манганът допринася за правилния
енергиен метаболизъм и здрави
кости.

VITAMINS FOR HER

VITAMINS FOR HER 50+

•

уникален състав от витамини и минерали, създадени
специално за жени

•

отлична подкрепа за здравето на жените над 50 години

•

уникалната комбинация от хранителни вещества
способства за правилното функциониране на
организма през целия ден

•

благодарение на високото съдържание на натурален
екстракт от червена детелина, препаратът успокоява
неприятните симптоми на менопаузата като горещи
вълни, нощно изпотяване, раздразнителност и умора

•

с фолиева киселина - изключително важен за жените,
които планират бременност или очакващи дете

•

перфектната композиция на съставките възстановява
хормоналния баланс, подобрява самочувствието и оказва
положителен ефект върху здравето и красивия външен
вид, позволявайки Ви напълно да се насладите на живота

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 2 таблетки дневно с вода.

2 x 30 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
33 g, 21,9 g | 801011

79,90 EUR
1455,37 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 3 таблетки дневно с вода.

30 + 60 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
33 g, 66 g | 801012

79,90 EUR
1455,37 EUR / 1 kg
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НАЙ-ДОБРИЯТ ОТГОВОР
НА НУЖДИТЕ НА
МЪЖЕТЕ:
• Tribulus terrestris (бабини зъби) усилва
желанието и перфектно поддържа
сексуалното представяне
• цинкът помага да се поддържа
правилно балансиране на
киселинната база и адекватно ниво
на тестостерон в кръвта;
• тиаминът ефективно подпомага
функционирането на нервната
система и сърцето;
• пантотеновата киселина бързо
отстранява усещането за умора и
изтощение и спомага за поддържане
на интелектуалното представяне на
адекватно ниво;
• витамин D регулира правилната
концентрация на калций в кръвта,
осигурява здрави зъби и кости, като
засилва и имунната система.

ИЗБРАНИ СЪСТАВКИ
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
КИСЕЛИННО-АЛКАЛНИЯ
БАЛАНС НА ОРГАНИЗМА:
• Екстрактът от цвета на столистна
роза подпомага физиологичните
процеси на елиминиране на
метаболитните продукти и способства
за поддържане на киселинно-алкалния
баланс
• цинкът притежава положителен
ефект върху функционирането на
имунната система и предпазва
клетките от оксидативен стрес
• калцият е отговорен за правилния
енергиен метаболизъм и помага
за правилното функциониране на
храносмилателните ензими
• магнезият и желязото намаляват
чувството на умора и изтощение
• калият и медта подпомагат
правилното функциониране на
нервната система
• екстрактът от коприва способства за
елиминирането на водата от тялото
• екстрактите от маточина и хмел
улесняват заспиването и като
осигуряват добър сън допринасят
за по-нататъшно намаляване на
подкисляването на организма

VITAMINS FOR HIM

INNER BALANCE

•

•

поддържа киселинно-алкалния баланс

•

източник на ключови микроелементи

•

идеален за хора, изложени на стресогенен начин на живот,
чувстващи се изтощени и консумиращи продукти, които
подкисляват тялото като захар, кафе, алкохол и високо
преработени храни

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

отлична композиция от витамини и минерали,
която цялостно укрепва физическото и умственото
състояние

•

натуралният екстракт от бабини зъби регулира
нивата на тестостерон, повишава либидото,
предизвиква желание и оказва положителен ефект
върху сексуалната активност

•

осигурява най-висококачествените витамини
и минерали, необходими за правилното
функциониране на организма

Приемайте по 2 таблетки дневно с вода.

2 x 30 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
2 × 33 g | 801010

79,90 EUR
807,07 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте 2 капсули вечер с вода. Приемайте съдържанието на 1 саше 2
пъти на ден, като го разтваряте в 200 ml вода.

60 САШЕТА + 60 КАПСУЛИ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
240 g, 30 g | 801301

79,90 EUR
295,93 EUR / 1
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ЦЕННИ БИЛКИ,
ПОДПОМАГАЩИ
ПРОЧИСТВАНЕТО НА
ТЯЛОТО:
•

каркаде подпомага правилния
процес на обмяна на веществата и
премахването на излишната вода от
тялото

•

зеленият чай е отличен антиоксидант,
който също така съдейства дейността
на храносмилателните ензими,
повлиявайки положително на обмяната
на веществата

•

готу кола и плодовете от морски
зърнастец поддържат кръвоносната
система, повлиявайки положително на
функционирането на организма

•

DETOX HERBAL INFUSION
идеално съдейства за естественото прочистване на
организма от ненужните продукти от обмяната на
веществата

•

създава ароматна запарка, която съчетава приятен
вкус с полезни свойства

Изсипете 1 лъжичка от продукта (2 g) в подходящ съд, налейте
гореща вода (приблизително 150 ml) и варете в продължение на
2 до 3 минути.
Пиете 2 пъти на ден - след закуска и след обяд, но не по-късно от
18:00 часа.

75 g | 801101

11,90 EUR
158,67 EUR / 1 kg

•

корен от глухарче подпомага
правилното функциониране на
черния дроб и протичането на
храносмилателните процеси

•

царевична коса, корен от гръмотрън
и цвят каркаде подпомагат
премахването на излишната вода от
тялото, а заедно с това и ненужните
продукти от обмяна на веществата,
ускорявайки процеса на придобиване
на стройна фигура

•

шипката е богат източник
на витамин С.

плодовете на червената боровинка
подпомагат правилното прочистване
на организма от ненужните продукти
от обмяната на веществата

SKINNY HERBAL INFUSION

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

•

БИЛКОВА СМЕС,
ИЗПЪЛНЕНА С ДАРОВЕ ОТ
ПРИРОДАТА:

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

ВКЛЮЧЕНА
ПРАКТИЧНА
МЕРИТЕЛНА
ЛЪЖИЧКА

•

уникална комбинация от билки, съчетаваща отличен
вкус и свойства, подпомагащи поддържането на
здравословно телесно тегло

•

благодарение на съдържанието на естествени съставки,
оказва положителен ефект върху функционирането на
целия организъм

ВКЛЮЧЕНА
ПРАКТИЧНА
МЕРИТЕЛНА
ЛЪЖИЧКА

Изсипете 1 лъжичка от продукта (2 g) в подходящ съд, налейте
гореща вода (приблизително 150 ml) и варете в продължение на
2 до 3 минути.
Пиете 2 пъти на ден - след закуска и след обяд, но не по-късно от
18:00 часа.
WEIGHTLOSS

75 g | 801102

11,90 EUR
158,67 EUR / 1 kg
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ЕСТЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
ЗА ФИЗИОЛОГИЧНАТА
ДИУРЕЗА:
• екстрактът от плодовете на бял
боб подпомага отстраняването
на излишната вода от тялото и
правилното функциониране на
отделителната система
• екстрактът от брезови листа
подпомага прочистването
на организма от ненужните
продукти от обмяната на
веществата
• екстрактът от хвощ перфектно
регулира и поддържа водната
обмяна в организма
• ортосифонът е една от найизвестните билки в народната
медицина, която регулира
извеждането на излишната вода
от организма
• екстрактът от корен на глухарче
перфектно поддържа работата
на черния дроб и жлъчния мехур
оказва положителен ефект върху
храносмилателните процеси и
отстраняването на отпадъчните
продукти от обмяната на
веществата

УНИКАЛНА ДОБАВКА
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ЕФЕКТИВНОТО ОТСЛАБВАНЕ:
• L-карнитин – вещество, което се
произвежда естествено в тялото,
ускорява нашия метаболизъм на
мазнините
• екстрактите от ананас,
папая и гуарана подобряват
храносмилателните процеси чрез
подобряване на метаболизма на
мазнините и въглехидратите
• екстракт от корен от глухарче
и семена от магарешка трънка
поддържа елиминирането
на излишната вода заедно с
метаболитните отпадъчни продукти,
от които тялото ни не се нуждае, като
помага да се поддържа здравословна
телесна маса
• екстракт от Gotu kola и грозде
поддържа синтеза на колаген и
еластин, които са отговорни за
поддържането на естественото
напрежение, еластичност и гъвкавост
на кожата
• горчив портокалов екстракт –
източник на калий и разтворими
фибри - поради ниския си гликемичен
индекс, той ви помага да поддържате
нормална скорост на метаболизъм,
особено при обработката на
мазнините и ефективно да допълвате
останалите съставки

DRENA PLUS

ACTIVE BURN FAT KILLER

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

•
ВКЛЮЧЕНА
ПРАКТИЧНА
МЕРИТЕЛНА
ЛЪЖИЧКА

предназначен за хора, които се борят със задържането на вода
в тялото

•

с внимателно подбрани растителни екстракти, притежаващи
диуретични свойства

•

перфектно подпомага водния баланс и детоксикацията на
организма

Измерете 15 ml от препарата с помощта на мерителната лъжичка
и разтворете в 1,5 l вода

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

ВКЛЮЧЕНА
ПРАКТИЧНА
МЕРИТЕЛНА
ЛЪЖИЧКА

•

перфектно комбинираните съставки позволяват да поддържате
здравословно телесно тегло, ускорявайки изгарянето на мазнините

•

подпомага синтеза на колаген и еластин, отговорни за
напрежението, еластичността и стегнатостта на кожата

•

високо усвояемата, течна форма не само осигурява изключително
ефективно действие, но също така оказва помощ в борбата с глада
през деня и развива положителен навик за често пиене на вода

Пийте на порции през целия ден, до късните следобедни часове.

Измерват се 15 мл и се разтварят в 1,5 л вода.
Пийте на малки, равни интервали през целия ден.

30-ДНЕВНА СИСТЕМА
480 ml | 801201

30-ДНЕВНА СИСТЕМА
480 ml | 801202

122,71 EUR / 1 l

122,71 EUR / 1 l

58,90 EUR

58,90 EUR
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ИЗОБИЛИЯ ОТ БИЛКОВИ
СЪСТАВКИ ЗА СТЕГНАТА
И СЛАДКА КОЖА:

ЕСТЕСТВЕН ЕЛИКСИР
ЗА МЛАДОСТ И БОГАТ
ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ:

• екстракт от куркума подпомага
пречистването на тялото и
поддържа правилна скорост
на метаболизма на мазнините,
намалява признаците на целулит и
глад през целия ден

•

всяка капсула е наистина здравословен
витамин, аминокиселина и минерална
бомба

•

младата ечемична трева, благодарение
на високото съдържание на фибри,
намалява абсорбацията на мазнини и
улеснява храносмилателните процеси,
е незаменима помощ за организма в
процеса на отслабване и поддържане на
подходящо телесно тегло.

•

зеленият чай допринася за подобряване
на здравето като цяло, но също така
ви помага да отслабнете. Високите
концентрации на теина и полифенолните
катехини ускоряват метаболизма в покой,
което от своя страна ви позволява да
изгаряте повече калории.

•

морски колаген - високо рафиниран и
получен във фармацевтични стандарти
- оптически намалява видимостта на
бръчките, забавя процесите на стареене
на кожата и подобрява хидратацията,
прави кожата ти мека и еластична

•

цинкът спомага за поддържането
на правилния метаболизъм на
въглехидратите заедно с киселинноалкалния баланс и поддържа косата,
кожата и ноктите в добро състояние

• екстракт от Gotu kola помага
за поддържане на естествената
плътност и еластичност на кожата,
както и правилната структура на
мастната тъкан
• индийски екстракт от корус
съдържа форсколин, който
подобрява процесите зад
метаболизма на мазнините,
работи ефективно, за да
спомогне за поддържане на
нормално телесно тегло и
видимо намаляване ефекта на
портокаловата кожа
• екстрактите от жълта комунига
и конски кестен поддържат
оптималната циркулация на
кръвта, което е един от ключовите
условия за гладка кожа без
целулит

СИСТЕМА ЗА 4 МЕСЕЦА

CELLUFIGHT

IDEAL SHAPE

•

иновативен отговор на съвременния проблем, засягащ не само
жените, но и мъжете - т.нар. портокалова кожа

•

перфектна добавка към диетата на хора, които искат да запазят
стройна фигура и да се грижат за здравето си

•

действа двупосочно, като се намесва както при източника на
проблема, така и при премахването на негативните му ефекти

•

•

внимателно подбраните растителни екстракти съдействат
за пречистването на организма от метаболитните продукти и
поддържат правилната обмяна на мазнините, допринасяйки за
намаляване на целулита

старателно подбраните съставки оказват положителен ефект
върху състоянието на организма и заедно с нискокалорична
диета ще Ви помогнат да свалите ненужните килограми или да
поддържате здравословно тегло

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по половин таблетка дневно с вода.

60 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ | 120-ДНЕВНА СИСТЕМА
33,6 g | 801036

58,90 EUR
1752,98 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 1 капсула сутрин и следобед с вода.

60 КАПСУЛИ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
26,2 g | 801024

27,90 EUR
950,38 EUR / 1 kg
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SPIRULINA ALGA

SUPERFOOD VERDE
Уникално водорасло,
класифицирано сред 10-те
най-добри супер продукти,
съдържащи три пъти повече
протеини от месото (около
70%) и повече калций от
млякото! Той е един от
най-богатите източници на
хлорофил, бета-каротин и
нуклеинови киселини сред
всички нови животински
и растителни храни! Той
пречиства черния дроб
и бъбреците от токсини,
обезкиселява организма и
намалява нивото на лошия
холестерол. Благодарение
на фенилаланина подобрява
храносмилането и намалява
апетита. Това е чисто "зелено
злато" за тялото ни.

КОМПЛЕКС ЗА
БЛЕСТЯЩА КОСА,
КАДИФЕНА КОЖА И
ЗДРАВИ НОКТИ:
•

медта влияе върху
правилната пигментация на
косата

TESORO DELL’OCEANO

•

цинкът осигурява градивни
елементи за ноктите

Естественият морски
колаген, получен от
океанска сьомга съставка с изключителна
чистота и концентрация
- гарантира забавяне на
процесите на стареене
на кожата, подобрява
нейната хидратация и
намалява видимостта
на бръчките. Освен това
инхибира възпалителните
процеси, които водят до
увреждане, болка и загуба
на функционалността
на ставите. Красива,
овлажнена, младо
изглеждаща кожа и отлично
състояние на ставите
- от сега нататък тази
необичайна комбинация
може да бъде Ваша.

•

желязото осигурява
правилен растеж на косата

•

екстрактът от нар има силни
антиоксидантни свойства

•

биотинът помага да се
поддържа здрава коса и кожа

•

бирената мая съдържа ценни
серни аминокиселини метионин и цистеин

•

витамините А, В2, В6, В12,
С и Е оказват положителен
ефект върху състоянието на
косата, кожата и ноктите

АКТИВЕН КОЛАГЕН

BEAUTY DETOX

HAIR SKIN NAILS

•

красота и здраве в една капсула

•

•

иновативната комбинация от спирулина и колаген
ще Ви позволи да се грижите за перфектното
състояние на тялото си и външния му вид

препоръчва се за хора, които искат да заздравят
косата и ноктите си и да се погрижат за красива
кожа

•

с формула Pro-Beauty

•

с плодов екстракт от ацерола, богат на витамин С

•

идеален както за жени, така и за мъже

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 2 капсули дневно с вода.

60 КАПСУЛИ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
44,7 g | 801014

28,90 EUR
646,53 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 1 таблетка дневно с вода.

56 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ | 56-ДНЕВНА СИСТЕМА
44,8 g | 801005

21,90 EUR
488,84 EUR / 1 l
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РЕВОЛЮЦИОННА ХРАНИТЕЛНА
ДОБАВКА ЗА ЗДРАВИ СТАВИ И
КОСТИ:
• колагенът е основният строителен
материал на сухожилията и хрущялите,
които изграждат ставите (в добавката
е използван високо пречистен морски
колаген, получен по фармацевтични
стандарти)
• витамин С играе поддържаща роля в
правилното производство на колаген, за да
се гарантира правилното функциониране на
хрущяла и костите.

СЪСТАВКИ, КОИТО ДАВАТ
ДОБЪР РИТЪМ НА ЖИВОТА:
•

хромът допринася за поддържането на
нормални нива на глюкоза в кръвта

•

селенът подпомага защитата на
клетките срещу оксидативен стрес

•

желязото участва в транспорта на
кислород в организма

•

пиперинът от черния пипер съдейства
за добро храносмилане и усвояването
на хранителните вещества

•

ниацинът, пантотеновата киселина
и рибофлавинът, допълнително
подсилени с кофеин от гуарана и теин
от зелен чай, допринасят за намаляване
на умората и изтощението

•

пантотеновата киселина влияе върху
ефективността на ума

•

витамините от група В се грижат за
нервната система

•

тиаминът е отговорен за правилното
функциониране на сърцето

•

витамин Е подпомага защитата на
клетките срещу оксидативен стрес

• байкалска превара силен антиоксидант,
който ефективно подпомага защитата на
ставите, сухожилията и мускулите
• витамин D поддържа правилното
функциониране на мускулите, което
значително влияе върху функционирането
на ставите.
• калций от съществено значение за здрави
кости.
• глюкозамин сулфат важен прекурсор
на редица биомолекули, включително
хондроитин, който е един от основните
компоненти на ставния хрущял.

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH SYSTEM

VITALITY BOOST

•

иновативна композиция от активни съставки, създадена
за хора, които искат да се грижат за физическата си
форма

•

композиция от перфектно подбрани съставки, влияещи
върху физическата и психическа енергия през деня и
подобряващи почивката през нощта

•

подпомага цялостното функциониране на ставите влияе положително както на ставния хрущял, така и на
мускулите и сухожилията, участващи в тяхната работа

•

богат източник на витамини и минерали

•

подходящ за вегетарианци и вегани

съдържа естествен, пречистен морски колаген,
характеризиращ се с отлична бионаличност

Приемайте 2 таблетки вечер с вода.

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

•

Приемайте по 2 капсули дневно с вода.

2 × 30 КАПСУЛИ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
13,93 g, 15,22 g | 801018

79,90 EUR
2740,99 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте през устата съдържанието на 1 саше дневно.

30 САШЕТА + 60 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ|
30-ДНЕВНА СИСТЕМА
300 g, 48 g | 801302

79,90 EUR
229,60 EUR / 1
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ЦЯЛОСТНА ДОЗА ЕНЕРГИЯ В ДВЕ
СТЪПКИ
NUTRICODE VITALITY BOOST
– хранителна инжекция

СУПЕР ВИШНЯ ОТ БАРБАДОС

Витамин C, получен единствено от естествени екстракти и ацеролови
плодове. Acerola, наричана още череша на Барбадос, е супер плод, който
съдържа 30 пъти повече витамин С от лимона. Rosehip, от друга страна, е
богат на биофлавоноиди, които са естествени антиоксиданти. Редовният
прием на витамин С увеличава имунитета, има благоприятен ефект върху
зъбите, кожата, костите и нервната система и предпазва клетките на тялото
от оксидативен стрес. Продуктът може да се използва от вегетарианци и
вегани.

• екстрактът от гуарана съдържа значително
количество кофеин, което има благотворен
ефект при физическо и психическо изтощение,
повишава енергията, премахва сънливостта и
умората, подобрява концентрацията и паметта;
• ниацин, пантотенова киселина и рибофлавин
са отговорни за правилното функциониране на
нервната система – те контролират енергийното
изразходване, облекчават нервния стрес, имат
положителен ефект върху настроението и
умственото представяне;
• екстрактът от зелен чай е естествен
антиоксидант, който поддържа борбата на
организма със свободните радикали.

NUTRICODE MAGNESIUM POWER
– идеален баланс
• магнезият е отговорен за поддържането на
електролитния баланс на тялото, поддържа го
по време на физически и психически усилия,
отговаря за правилното функциониране на
нервната и сърдечно-съдовата система, като
следи и за правилната мускулна дейност;
• витамин В6 е съюзник на магнезия- увеличава
усвояването му и също така поддържа
психологическите функции и е отговорен за
правилния енергиен метаболизъм в тялото ни

IMMUNO

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

•

100% натурален витамин С

•

формула с добавка на цинк, която съдейства за
правилното функциониране на имунната система

•

идеален за хора, които често настиват, тренират или
работят физически

•

с аромат на ацерола и вишня

•

подходящ за вегетарианци и вегани

Взимайте 2 таблетки на ден, като ги смучете бавно.

60 ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
72 g | 801004

18,90 EUR
262,50 EUR / 1 kg

VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

•

добре усвояемата течна форма осигурява най-доброто
абсорбиране на съставките и почти незабавно действие

•

разработен така, че всички съставки взаимно да допълват
и укрепват своите свойства

•

с вкусен, освежаващ вкус

Пийте една доза Vitality Boost веднага след отваряне и около два часа по-късно изпийте
една Magnesium Power, за да компенсирате нивото на магнезий.

3 × VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM POWER
6 x 25 ml | 801203

24,90 EUR
166,00 EUR / 1 kg
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МЕЧТАНА ФИГУРА БЕЗ
ПОСТОЯННО ЧУВСТВО НА
ГЛАД:

ПОДКРЕПА ЗА ДОБРО ЗРЕНИЕ:
• лутеинът и зеаксантинът са основните пигменти
в макулата, които подобряват зрителната
острота и предпазват ретината от увреждане от
синя светлина

• глюкомананът в комбинация с
нискокалорична диета допринася
за загуба на тегло

• цинкът помага за поддържане на правилното
зрение и метаболизма на витамин А

• хромът помага да се поддържат
нормални нива на глюкоза в кръвта,
намалявайки желанието за сладко
и похапване между основните
хранения

• Витамините Е и С осигуряват допълнителна
защита на клетките от оксидативен стрес, които
спомагат за поддържане на доброто ви зрение

• Екстрактът от гарциния камбоджа
е източник на хидроксилимонена
киселина (HCA), която забавя
производството на мазнини в
тялото
• калцият допринася за
правилното функциониране на
храносмилателните ензими
• витамин С помага за правилното
производство на колаген
• биотинът и витамин В2 съдействат
за поддържането на здрава кожа

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:
• желатин от свинско месо
(разработен на базата на пектини)
• фъстъци, соя или мляко
• изкуствени оцветители, аромати или
консерванти

SLIM EXTREME

• • добавена захар

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

•

позволява поддържането на красива кожа по време на
диети за отслабване

•

уникална система „All day weight control”

•

подходящ за вегетарианци и вегани

Приемайте по 2 таблетки 3 пъти на ден с много вода (1 или 2 чаши).
Приемайте по 1 ефервесцентна таблетка дневно преди хранене, като я
разтворите в 200 ml вода.

180 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ + 30 ЕФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТКИ
| 30-ДНЕВНА СИСТЕМА
2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g | 801303

79,90 EUR
201,17 EUR / 1 l

EYE PROTECT GUMMIES
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

•

перфектен състав от активни съставки
за добро зрение

•

с лутеин и зеаксантин

•

подходящи за вегетарианци

Приемайте по 1 желирана таблетка на ден.

30 ДРАЖЕТА С ВКУС НА ПОРТОКАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ
90 g | 801411

27,90 EUR
310,00 EUR / 1 kg

ЗА КОГО?
За хора, които искат да се грижат специално за
зрението си. Идеален за тези, които прекарват много
време пред екрана на компютъра, остават в изкуствена
светлина и често изпитват дискомфорт, свързан с
умората на очите.
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ВИТАМИНОВА БОМБА ПОД ФОРМАТА
НА ВКУСНИ ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ:

УНИКАЛНИ СЪСТАВКИ ЗА ПОДКРЕПА
НА ИМУНИТЕТА:

• витамин С подпомага функциите на имунната
система

• прополисът е вещество от естествен произход;
благодарение на високото съдържание на
витамини, минерали и биоактивни съединения,
спомага за повишаване на имунитета на
организма, а също така подпомага лечението на
инфекции

• витамин В3 съдейства за поддържането на
здрава кожа
• витамин В5 оказва положителен ефект върху
умствената дейност

• бъзът е отличен антиоксидант, той съдържа,
наред с други флавоноиди, фенолни киселини,
стероли, танини и минерални соли, подпомага
процесите на прочистване на организма

• витамин В6 допринася за регулирането на
хормоналната активност
• витамин В12 подпомага производството на
червени кръвни клетки

• ехинацеята съдейства за правилното
функциониране на имунната система и горните
дихателни пътища, способства облекчаването на
симптомите на грип и настинка

• фолиевата киселина е от съществено значение
за бременните жени
Всички витамини допринасят за намаляване
на умората и изтощението, повишавайки
качеството на ежедневния живот на деца,
юноши и възрастни.

• витамин С помага за правилното функциониране
на имунната система и предпазва клетките от
оксидативен стрес и допринася за намаляване на
умората и изтощението

ЗА КОГО?
За деца и възрастни, които искат да укрепят имунитета
на организима си, особено през есенния и зимния сезон,
когато рискът от инфекция се увеличава значително.

ЕСТЕСТВЕНА ЗАЩИТНА СТЕНА
ЗА КОГО?
За деца и възрастни, които искат да допълнят
ежедневната си диета, напр. с комплекс от
витамини от групата В, необходими за правилното
функциониране на организма.

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

• мляко и захар

• мляко

• желатин от свинско месо
(разработен на базата на пектини)

• желатин от свинско месо
(разработен на базата на пектини)

• консерванти

• консерванти

VIT-COMPLETE GUMMIES

PROPOLIS PRO GUMMIES

•

силата на хранителните вещества за цялото
семейство

•

•

подпомага правилното функциониране на организма

подпомага имунитета на деца и възрастни и
способства за облекчаване на симптомите на
настинка и грип

•

отличен източник на витамини за вегетарианци

•

Деца над 4-годишна възраст: Приемайте по 1 желирана таблетка
на ден. Възрастни: Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

вкусна формула с прополис, витамин С и специално
подбрана комбинация от билкови екстракти от бъз
и ехинация

•

подходящ за вегетарианци

30 МУЛТИВИТАМИНОВИ ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА
ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С ВКУС НА АНАНАС, ЯГОДА И
ПОРТОКАЛ
60 g | 801401

Деца над 12-годишна възраст: Приемайте по 1 желирана
таблетка на ден. Възрастни: Приемайте по 2 желирани
таблетки на ден.

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

22,90 EUR
381,67 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ДЕЦА
И ВЪЗРАСТНИ С МАЛИНОВ ВКУС
60 g | 801401

22,90 EUR
381,67 EUR / 1 kg

Прополисът (от гръцки – „пред града“, „защита на града“) е вещество,
произвеждано от пчелите, които го използват за защита на кошера
от неканени гости. Поради своите полезни свойства, той играе
аналогична роля в човешкото тяло. Прополисът е богат на витамини
(B1, B2, B5, B6, C, D, E), химически елементи (включително магнезий,
цинк, калий, калций, манган, желязо), флавоноиди, терпени и
ароматни естери. Притежава антивирусни, противогъбични
и бактерицидни свойства, благодарение на които спомага за
укрепване на имунитета и подпомага регенерацията на организма.
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ЦЕНЕН СЛЪНЧЕВ ВИТАМИН

ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ СА ОТ
СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА
ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА
ВАШЕТО ТЯЛО, ТЪЙ КАТО ТЕ:

Витамин D3 не само помага за поддържането на
здрави кости и зъби, но също така е необходим
за правилното функциониране на мускулите и
имунната система. Дългосрочният му дефицит
може да наруши физиологичния баланс на
организма и да доведе до много сериозни
хронични заболявания. Най-важният начин за
снабдяване с витамин D3 е синтезът в кожата под
въздействието на слънчевата светлина, така че през
есента и зимата и, дори целогодишно, в райони с
недостатъчно слънчево греене, суплементацията
му е от решаващо значение.

• Подкрепят нервната система и спомагат
за по-добра работа на ума
• допринасят за поддържането на добро зрение
• помагат да се грижите за кръвоносната си
система, включително сърцето
• регулират нивото на холестерола в кръвта
• играят положителна роля за подобряване на
имунната система

Алфа-линоленова киселина (ALA) принадлежи към
основните ненаситени мастни киселини (EFA) от групата на
омега-3. Освен това се преработва в организма в EPA и DHA
киселини, които са изключително ценни за здравето.

• желатин от свинско месо
(разработен на базата на пектини)

• фъстъци, соя или мляко
• изкуствени оцветители, аромати или консерванти

• консерванти

• добавена захар

VID-D3 GUMMIES

O! MEGA-3 GUMMIES

•

перфектно попълва недостига на т.нар. слънчев
витамин, необходим за правилното функциониране
на организма

•

подпомага правилното функциониране на организма

•

подходящ за вегетарианци

съдържа омега-3 мастни киселини, получени от
ленено масло

•

подходящ за вегетарианци

•

в една
доза

• желатин от свинско месо (разработен на базата
на пектини)

• мляко

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

400 IU

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

ЗА КОГО?
За деца и възрастни, които искат да покрият дефицита
на витамин D3, да укрепят имунитета си и да се грижат
за костната и мускулната си система.

Деца над 4-годишна възраст:
Приемайте по 1 желирана таблетка на ден.
Възрастни: Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С
ЯГОДОВ ВКУС
75 g | 801403

22,90 EUR
305,33 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Деца над 4-годишна възраст:
Приемайте по 1 желирана таблетка на ден.
Възрастни: Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

30 ДРАЖЕТА С ВКУС НА ПОРТОКАЛ ЗА ДЕЦА И
ВЪЗРАСТНИ
120 g | 801404

27,90 EUR
199,17 EUR / 1 kg

ЗА КОГО?
За хората, които искат да допълнят диетата си с
незаменими омега-3 мастни киселини, да укрепят
имунитета и да подпомогнат функционирането на
нервната и кръвоносната си система.
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ПЕРФЕКТНА ПОДКРЕПА ЗА ВАШЕТО
ТЯЛО, ДОКАТО ПЪТУВАТЕ

КАКВО НИ ОСИГУРЯВА ВИТАМИН Д?

Промяната на околната среда и диетата оказват
отрицателно въздействие върху чревната
бактериална флора. Промененият баланс в тази
сфера, т.нар. дисбиоза, води до проблеми с
храносмилането, дискомфорт в храносмилателния
тракт и непоносимост към консумираните
хранителни продукти. Прилагането на Probiotic
Gummies по време на пътуване ще намали риска
от появата на тези симптоми и, освен това, ще
улесни храносмилането на местните храни, като
ви позволява да се наслаждавате на пълноценно
пътуване.

• здрави кости и здрави зъби

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

• фъстъци, соя или мляко

• фъстъци, соя или мляко

• желатин от свинско месо
(разработен на базата на пектини)

• желатин от свинско месо (разработен на базата
на пектини)

• изкуствени оцветители, аромати или консерванти

• изкуствени оцветители, аромати или
консерванти

• правилното ниво на калций в кръвта
• ефективно функциониране на мускулите
• правилното функциониране на имунната система
• по-ефективен процес на клетъчно деление
• подходяща абсорбция на калций и фосфор

• добавена захар

ЗА КОГО?

За деца и възрастни, които страдат от
храносмилателни заболявания, причинени от напр.
стрес, промени в околната среда, неправилно хранене
и антибиотична терапия.

Всяко драже съдържа до 2,5 милиарда единици
идентифициран щам пробиотични бактерии
Bacillus coagulans. Благодарение на изключителната
си здравина, той е устойчив на стомашна киселина
и не се усвоява, облекчава проблеми, свързани
с храносмилателната система като запек или
диария.

PROBIOTIC GUMMIES

HEALTHY BONES GUMMIES

•

цялостно възстановяване на естествената чревна
микрофлора в организма

•

отличен източник на витамин D.

•

множество положителни ефекти върху организма,
особено върху храносмилателната система

•

за здрави зъби и здрави кости

•

с добавка на калций

•

подходящи за вегетарианци

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Деца над 4-годишна възраст:
Приемайте по 1 желирана таблетка на ден.
Възрастни: Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С
ВКУС НА ЯГОДА И ПОРТОКАЛ
60 g | 801405

27,90 EUR
398,33 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 1 желирана таблетка на ден.

30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ЗА ВЪЗРАСТНИ С ЛИМОНОВ АРОМАТ
66 g | 801406

22,90 EUR
346,97 EUR / 1 kg

ЗА КОГО?
За хора, които искат да укрепят зъбите и костите
си, както и да попълнят дефицита на витамин D в
организма.
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МАЗНИНА, КОЯТО СЕ ПРЕВРЪЩА В
ЕНЕРГИЯ

ПЕРФЕКТНА СУПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗА
АТЛЕТИЧНА ФИГУРА

В Energy Kick Gummies включихме L-карнитин, който
е отговорен за транспорта на мастните киселини
до митохондриите, където те се превръщат в
енергия, необходима за правилното функциониране
на клетките на тялото. Благодарение на своите
свойства, L-карнитинът е толкова популярен
сред спортистите, които искат да подобрят
издръжливостта си по време на тренировка и
да подобрят процесите на възстановяване след
тренировка.

ЗА КОГО?
За хора, които се нуждаят от енергиен тласък, докато
тренират.

Когато ефектите от упражненията във фитнеса не
са задоволителни, на помощ идва BCAA - комплекс
от три аминокиселини (L-левцин, L-изолевцин и
L-валин в оптималното съотношение 2:1:1), който
съдейства за изграждането и възстановяването
на мускулната тъкан. Тъй като нито едно от
тези вещества не се произвежда спонтанно от
организма, струва си да ги осигурите под формата
на хранителна добавка, за да подпомогнете процеса
на извайване на атлетична фигура.

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

• мляко и захар

• мляко и захар

• желатин от свинско месо
(разработен на базата на пектини)

• желатин от свинско месо
(разработен на базата на пектини)

• консерванти

• консерванти

ENERGY KICK GUMMIES

STRONG MUSCLE GUMMIES

•

отличен източник на енергия за активни хора

•

на базата на BCAA аминокиселини

•

подпомага издръжливостта по време на тренировка

•

•

поддържа процесите на регенерация след
тренировка

перфектна подкрепа за спортисти и физически
активни хора

•

•

помага в запазването на стройна фигура

подкрепя ефективността на тренировките
и регенерацията след тренировка

•

подходящ за вегетарианци

•

подходящ за вегетарианци

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ С
АРОМАТ НА БОРОВИНКИ
117 g | 801407

33,90 EUR
289,74 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ С
ПОРТОКАЛОВ АРОМАТ
114 g | 801408

33,90 EUR
297,37 EUR / 1 kg

ЗА КОГО?
За спортисти и физически активни хора, които искат
да осигурят съответното качество на тренировката и
нейните задоволителни резултати.
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ЕСТЕСТВЕН ПЪТ КЪМ КРАСОТАТА

ПО ПЪТЯ КЪМ ПЕРФЕКТНА ФИГУРА

•

хлорогенната киселина, съдържаща се
в екстракта от зелено кафе, намалява
натрупаните запаси от въглехидрати и мазнини
в организма и улеснява изгарянето на мастната
тъкан, този ефект се подсилва допълнително
от кофеина, който стимулира обмяната на
веществата

•

екстракт от Гарциния Камбоджа, който е
източник на хидроксинатриева киселина (HCA),
забавя производството на мазнини в организма

Конюгираната линолова киселина (CLA) се
използва често от хора, практикуващи спорт и
спазващи диета за остлабнане, тъй като подкрепя
изгарянето на мазнини и притежава многопосочен
здравословен ефект. В комбинация с редовни
тренировки и здравословни хранителни навици,
CLA ще се превърне във Вашия съюзник по пътя към
перфектна фигура.

•

екстракт от малинови кетони допринася
за намаляване на отлагането на мазнини
и подпомага изгарянето на вече натрупаните
мазнини, освен това ускорява метаболизма
и регулира нивото на глюкоза в кръвта

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА НЕ СЪДЪРЖА:

• желатин от свинско месо
(разработен на базата на пектини)

ЗА КОГО?
За всеки, който иска да отслабне и стане по-здрав по
естествен и приятен начин.

• мляко и захар
• желатин от свинско месо
(разработен на базата на пектини)

• фъстъци, соя или мляко
• изкуствени оцветители, аромати или консерванти

• консерванти

• добавена захар

PERFECT SLIM GUMMIES

FIT LINE GUMMIES

•

с естествени екстракти за перфектна фигура

•

на базата на конюгирана линолова киселина (CLA)

•

съдържа висококачествени малинови кетони

•

подпомага придобиването на стройна фигура

•

подходящи за вегетарианци

•

подходящ за вегетарианци

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

28 ДРАЖЕТА С ВКУС НА ЯБЪЛКА ЗА ВЪЗРАСТНИ
112 g | 801410

36,90 EUR
329,46 EUR / 1 kg

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Приемайте по 1 желирана таблетка на ден.

30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ С
АРОМАТ НА ВИШНЯ
117 g | 801409

33,90 EUR
289,74 EUR / 1 kg

ЗА КОГО?

За физически активни хора, които отслабват и искат
да подобрят жизнеността си.
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ПРОГРАМА FIT6
Открийте иновативната диетична програма, която гарантира естествената загуба
на тегло без йо-йо ефект.
Мечтаете за перфектна фигура, но Ви е трудно да намерите време и мотивация за редовни упражнения и преглед
при диетичен специалист? Или може би не знаете какво трябва и какво не трябва да ядете? Сега можете да
спрете да се тревожите за това. Създадохме програма, която веднъж завинаги ще промени живота Ви.
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ОТСЛАБВАНЕТО
Програмата FIT6 е иновативен метод за намаляване на теглото, създаден от специалисти по клинична диетология.
Целта й е не само свалянето на ненужните килограми, но и подобряване на качеството на живот, здраве и
благосъстояние.

6 СТЪПКИ КЪМ ПЕРФЕКТНА ФИГУРА

Програмата се състои от три етапа, разделени на шест
стъпки и допълнителен етап, в който участникът преминава
към т.нар стабилизираща диета. Всяка стъпка продължава
един месец. Продължителността на диетата зависи от това
колко килограма искате да отслабнете. Колкото повече
килограми искате да отслабнете, толкова повече стъпки
трябва да извървите. Можете да се откажете от диетата по
всяко време и да започнете двумесечен поддържащ период.

ЦЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

1

` минимизиране на възпаленията в организма
` намаляване на обиколката на тялото
` загуба на тегло
` подобрение на самочувствието
` усещане за лекота
` подобряване на цялостното здравословно
състояние

ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ
• отслабвате с 1,25 kg седмично
• намалявате обиколката на тялото
• без йо-йо ефект
• значително подобрение на самочувствието
• придобиване на положителна енергия
• придобиване на здравословни хранителни
навици

ЗАГУБА НА ТЕГЛО

2
3
4
5

НЕОБХОДИМИ ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ

СПОДЕЛЯЙТЕ И МОТИВИРАЙТЕ

Отслабването е труден процес за тялото, дори и да не го
чувствате физически. Ето защо програмата FIT6 осигурява
най-висококачествените хранителни вещества под
формата на иновативни хранителни добавки NUTRICODE.
За всяка стъпка в процеса на отслабване осигуряваме
различен комплект продукти, идеално подходящ за
нуждите на тялото в даден момент.

Знаем колко е важно да имаме подкрепа и мотивация.
Поради липсата им, често спираме диета с чувство
за безпомощност и се връщаме към старите ни
нездравословни навици. Следователно, заедно с
програмата е създадена общност FIT6 – сайт, в който
всеки участник може да сподели своите трудности, мисли
и постижения

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА

СЪКРОВИЩЕ С РЕЦЕПТИ

По време на програмата можете да се свържете с нашия
клиничен диетолог, който ще Ви помогне да разсеете
всякакви съмнения и да Ви мотивира да действате. Не е
нужно да си уреждате срещи и да ходите на преглед когато имате нужда, ще се свържете с него онлайн.

Освен това имаме уебсайт, в който ще намерите
хранителни вдъхновения за Вас, а така също и профили
в Instagram и Facebook, изпълнени с любопитни
информации за храненето. Присъединявайки се към
общността FIT6, ще откриете, че отслабването никога не е
било по-приятно, по-лесно и ... по-вкусно.

` по-нататъшна детоксикация и прочистване на
тялото

` загуба на тегло
` предотвратяване загубата на стегнатостта на
тялото

` намаляване на видимостта на целулита
` запазване на мускулната маса
` подобрение на самочувствието и жизнеността
` снабдяване на тялото с необходимите
хранителни вещества

ТОНИФИКАЦИЯ

6

` мускулна стимулация, улесняваща растежа им

ПОДДЪРЖАНЕ
` стабилизиране на теглото без йо-йо ефект
` затвърдяване на здравословни хранителни навици
` постепенна подготовка на организма за консумиране на
всякакви хранителни продукти

` организмът става по-„толерантен“, за да може да спазва
по-малко ограничителни диетични правила

` избягване на появата на отоци и задържането на течности

в организма за нормализиране на обмяната на веществата

