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НА ПРИЯТЕЛИТЕ

ПРОДУКТИ НИЙ СЪЗДАДОХМЕ ОМАЙНИ, 
ВЪВ ТЯХ СЕ КРИЯТ ЧУДНИ ТАЙНИ!

КАК С НАШ’ТЕ БИЛКИ ЧИСТИ, ЛЕКОВИТИ, 
ВИ ЗДРАВЕТО ОПРАВЯМЕ ЗА ДНИ ЧЕСТИТИ! 

КАК ДОКТОРИТЕ ГЛЕДАТ С ИЗУМЛЕНИЕ -
МАГНИТИ, ТУРМАЛИНИ И СРЕБРО, ЧЕ ДАВАТ ИЗЦЕЛЕНИЕ!

КАК С КРЕМОВЕ ВЪЛШЕБНИ ОТ СВЕТА
ВЪЗВРЪЩАМЕ ВИ ТРАЙНО МЛАДОСТТА!

КАК С ЧАРОДЕЙНИТЕ ПАРФЮМИ, ЧЕРВИЛО И СПИРАЛА
СТЕ ТОЧНО ВИЙ КРАЛИЦИТЕ НА БАЛА! 

ПРИЯТЕЛИ, ТУЙ ВСИЧКО ПРАВИМ ЗАРАД ВАС, 
ЗА ДА СТЕ ДОВОЛНИ, ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ ВСЕКИ БОЖИ 
ЧАС!
 

ОТ ЗЕЛЕНИЯ ЕКИП

Скъпи Приятели на Green Master, 

Вече повече от 17 години ние вдъхновено се грижим за 
възможността да получавате правилната информация и 
да имате достъп до иновативни, качествени и ефективни 
продукти, даряващи вас и семействата ви със здраве, 
блясък и красота, а домовете ви с екологична чистота!

Фактът, че вие ставате все повече и повече - стотици 
хиляди, а скоро и милиони, красноречиво говори 
за вашата нарастваща удволетвореност от нашите 
стойностни предложения и за лоялността ви към идеята 
на Green Master – БИЗНЕСА НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО! 

Ето защо продължаваме заедно напред по пътя към 
усъвършенстването и именно в този контекст са 
следващите добри новини:

1. От месец май 2015-та година предлагаме на вашето 
внимание над 120 нови уникални продукта в 
различните категории, маркирани със знака „НОВО”.  

2. От същия месец всички продукти, предлагани от 
компанията, са разположени в нови 4 каталога, а 
именно: 

Каталог ЗДРАВЕ, Каталог КРАСОТА, Каталог ДОМ и 
Каталог БЛЯСЪК (декоративна козметика). 
Във всеки един от тези каталози продуктите са 
обобщени в различни категории, за по-бързо и по-
конкретно удволетворение на нуждите на клиента.
 
3. Всеки месец и тримесечие Green Master предлага 
на клиентите си многобройни промоции, игри и 
награди, описани в отделни рекламни брошури. За 
да се запознаете с тях, попитайте нашия представител 
или проверете на www.green-master.eu в сектор 
„Промоции”. 

Вярваме в силата на нашите продукти!
Надяваме се да ви помогнат и ощастливят!
Обичаме ви и ви благодарим!

Екипът на Green Master

2015

Промоции, 

игри, 

награди!
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Продуктите, представени в този каталог, допринасят за запазване и 
поддържане на нормалните физиологични процеси. Въпреки това, те 
не могат да заместят балансираната, смесена храна, здравословния 
начин на живот, а също и медицинското лечение, предписано от 
лекар. В каталога са възможни технически и правописни грешки. 
Компанията си запазва правото за промяна на продукти и цени при 
наличие на необходимост. 

Възможни са печатни грешки и промяна в 
опаковката на продуктите.
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Каталог ЗДРАВЕ

В този каталог предлагаме изключително 
разнообразен асортимент от хранителни добавки

за грижа за Вашето здраве във всякакви формули – 
таблетки, капсули и био сокове, както за възрастни, 
така и за деца. В категорията са включени и 
уникални уреди и аксесоари за здравето.

Основните ни партньори и търговски марки в 
тази серия са:
Къщата на билките Sanct Bernhard - немска 
компания, с над 100-годишен опит в разработването 
и предлагането на продукти, съобразени с 
природата и здравето. Продуктите на тази 
компания се произвеждат от натурални съставки; 
създават се чрез най-модерните технологии, но 
по стари рецепти; имат доказан ефект, притежават 
всички международни и европейски стандарти за 
качество на продукта.

Серия турмалинови продукти Dr.Nature – 
създадени са по японска технология с използването 
на турмалинови кристали, постоянни магнити, 
бамбукови въглища органичен германий. Четирите 
активни елемента са имплантирани в трислойна 
структура на специална тъкан, изградена от 

високотехнологични полимерни влакна.

Equilibra - италианска компания, абсолютен лидер 
в разпространението на масовия италиански 
пазар на хранителни добавки и натурална 
козметика, както по отношение на обема, така 
и по отношение на стойността на продажбите. 
25-годишен опит и етично поведение на пазара 
на хранителни добавки и натурална козметика. Dr. 
Nature био сокове - произведени в САЩ в една от 
най-големите компании за производство на био 
сокове. Серията хранителни добавки има основно 
предимство, че течната формула повишава до 3 
пъти степента на усвояване на активните съставки 
(98% усвояемост).

ЦАРСКИ БИЛКИ - Здраве и енергия със силата 
на българските билки! Истинската доза здраве, 
по оригинална рецепта на маг. фарм. Никола 
Мангалджиев! Съдържат специално създадения 
биологично-активен коплекс от Златен Корен 
(Rhodiola Rosea) и Гинко Билоба (Ginkgo Biloba), 
който, заедно с други лечебни растения, е вложен 
в пчелен мед за подобряване на усвояването от 
организма, биологичната сила и действието на

продуктите.

Dr. Silver - уреди за получаване на повече от 20 
000 литра сребърна вода при домашни условия, 
които представляват миниатюрни устройства 
за електролитно отделяне на сребърни йони 
(Ag+). В резултат на протичане на електролиза, 
водата се насища със сребърни йони. Собствено 
производство на компания Green Master.

Sanct Bernhard-  
нови продукти 
във всяка 
категория

Хранителни добавки с 
нанотехнологии - стр. 263-265

Витални гъби - стр. 78 -97
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САМО НАЙ-ДОБРОТО
ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ!

Хранителни добавки
Витамини
Минерали

Билки и лечебни растения
Уреди и аксесоари

Здравна козметика
Магнитотерапия
Нанотехнологии

Sanct Bernhard, Equilibra, Царски билки, Doctor Nature, 
Dr. Silver, Магнетон Био, Aeroion
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Витамин А - 180  капсули

Код: 30497
Цена: 37.80 лв.

Първият витамин! За здрави очи и кожа!

Състав: Всяка капсула съдържа 800µg витамин А под формата на ретинил палмитат.
Sanct Bernhard препоръчва при: проблеми на зрителния апарат, катаракта, 
конюнктивит, различни кожни заболявания, включително и акне.
Действие: Витамин А е особено важен за образуването на костна тъкан и зъбно 
вещество, здрава кожа и коса, както и зрение. Използва се от десетилетия за лечението 
на заболявания на зрителния апарат, катаракта, различни кожни заболявания, 
включително и акне. При недостиг на този витамин може да е доста трудно за човек 
да вижда през нощта.  Очната ябълка може да стане суха и уголемена. В напредналите 
фази на дефицит на витамин А дори се стига до ерозия на роговицата и възпаления. 
Тежък недостиг на витамин А може да доведе до слепота. 
Допълнително действие: Витамин А е наричан още пръв сред витамините, заради 
ключовата роля, която играе по отношение на растежа и действието на другите 
витамини. Притежава изразен антиоксидантен ефект, спомага за понижаването на 
риска от развитието на онкологични и други заболявания,  възникващи от повишеното 
екологично натоварване на човека. Има мощно имуностимулиращо действие, помага 
при диария, тежки менструални течения, болест на Крон, предменструален синдром. 
Витамин А спомага за синтеза на полови хормони, необходим е за поддържането на 
репродуктивната функция на мъжете и жените.
Начин на употреба: 1 капсула дневно с 1 чаша вода. Препоръчително е да се приема 
с храна, съдържаща мазнини.

Витамин В комплекс - 30 капсули
За здрава нервна система!

Всяка таблетка съдържа: ниацин (B3) - 16mg; пантотенова киселина (В5) - 6mg, рибофла-
вин(В2) - 1,4mg; витамин В6 - 1,4mg; тиамин (В 1) -1,1 mg; биотин - 500µg, фолиева киселина - 200 
µg, витамин В12 - 2,5mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: проблеми в нервната система и енергийното 
обезпечаване на организма, нарушени кръвотворни функции, проблеми с кожата и косата, фи-
зически и умствени натоварвания, стрес, преумора, нарушения в липидната обмяна.  
Действие: Комбинацията от витамини В допринася за нормалния енергиен метаболизъм и 
подобряване функциите на нервната и имунната системи. Витамин В3 е с изключително зна-
чение за производството на енергия и нормализиране дейността на нервната и храносмила-
телната системи. Участва в синтеза на важни хормони (тестостерон, естроген, инсулин), има 
значение за качеството на кожата, подобрява кръвообращението, понижава нивата на холесте-
рола и триглицеридите. Пантотеновата киселина подпомага превръщането на мазнините и 
въглехидратите в енергия, стимулира процеса на производство на антитела. Има важно значе-
ние за нормалните функции на надбъбречните жлези, клетъчното изграждане, участва в мно-
жество ензимни реакции. Рибофлавинът повишава чувствителността на ретината. Дефицитът 
на този витамин може да доведе до забавен растеж и кожни проблеми. Изключително важен 
за метаболизма на мазнините и синтеза на хемоглобин. Участва в производството на червени 
кръвни клетки и енергия. Витамин В6 е от съществено значение за метаболизма на амино-
киселините, желязото, изграждането на червени кръвни телца и антитела. Особено важен за 
хора с повишен прием на белтъчна храна и физическо натоварване. Нормализира функциите 
на щитовидната и надбъбречните жлези. Дефицитът му нарушава регенерацията на мускулни-
те влакна. Тиаминът подобрява дейността на нервната система и мускулатурата. Подобрява 
функциите на мозъка. От съществено значение за метаболизма на въглехидратите. Биотинът 
участва в обмяната на въглехидрати, мазнини, белтъци. Подобрява състоянието на мускулите 
и кожата. Фолиевата киселина е важна за кръвотворенето и ембриогенезата. Повишава ум-
ствената и физическа работоспособност. Витамин В12 подобрява растежа и апетита. Участва в 
образуването и регенерирането на червените кръвни клетки. Поддържа нервната система, по-
добрява паметта и равновесието. Има имуномодулиращо действие. Възстановява структурата 
на нервната тъкан, участва в синтеза на различни аминокиселини.
Начин на употреба: 1 таблетка дневно, препоръчително сутрин по време на закуска. 

Код: 30263  
Цена: 18.60 лв.

Знаете ли, че ...
Този витамин е открит за първи път през 1913 година, когато учени констатират, че може да предпазва от нощна слепота. През 1932 
год. се установява, че бета-каротин, известен още като про-витамин А, е прекурсор на витамина. При консумация на бета-каротин, 
витамин А се произвежда по естествен път, чрез ензими в храносмилателния тракт. Този мастноразтворим витамин се натрупва в 
черния дроб, където може да престои дълъг период от време. Витамин А подпомага формирането и поддържането на здрави зъби, 
скелета, меката тъкан, лигавицата на мембраните, имунната функция, баланса на кръвната захар и кожата. Той също така е известен 
като ретинол, тъй като произвежда пигментите в ретината на окото.
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Dr.Nature Витамин С комплекс - 473 мл
Витаминът на живота!

Състав: Витамин С, биофлавоноиди от лимон, шипки, рутин, хесперидин, ацерола.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: срив на имунитета, често боледуване, настинки, грип, 
респираторни заболявания, за общоукрепващо организма средство, за здравето на венците, кожата, 
костите и ставите, сърдечно-съдовата и нервната системи.
Действие: Уникална течна форма за максимален ефект и бързо действие. Мощен антиоксидант – 
ефективно неутрализира свободните радикали. Предпазва сърдечно-съдовата и нервната система, 
засилва имунитета. Витамин С е най-употребяваният витамин, тъй като участва в множество жизнено 
важни процеси. Укрепва кръвоносните съдове, участва в регулацията на холестерола, нормализира 
пропускливостта на клетъчните мембрани. Необходим е за адекватен имунен отговор на организма, 
активира неутрофилите, поради което понижава риска от респираторни и вирусни заболявания. 
Стимулира синтеза на колаген, подобрява еластичността на кожата, съдовете, ставите. Ускорява 
зарастването на рани и регенерацията на тъканите. Повишава качеството и продължителността на 
живота. Предотвратява превръщането на нитратите (от смог, цигарен дим, зеленчуци, бекон и др.) в 
канцерогени. Подпомага за намаляване на холестерола и за предотвратяване на атеросклерозата. 
Течната форма на витамин С, с добавка на биологично-активни продукти с висока антиоксидантна 
активност се абсорбира много бързо в организма и ефективно отдава своето благотворно действие. 
Начин на употреба: Възрастни и деца над 12 години по ½ с.л. (7,5 мл) дневно. Деца между 6-12 години 
по ¼ с.л. (3,75 мл) дневно. Дозата да се приема с вода или друга течност.

Код: 30815
Цена: 39.00 лв.

Витамин C с удължено освобождаване -
 120 таблетки 

С удължено освобождаване за максимален ефект!
Състав: Всяка таблетка съдържа 300 mg витамин C.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: настинки и грип, тежки физически и психически 
натоварвания, бедно на витамини хранене, алергии, при вирусни и бактериални инфекции. 
Начин на употреба:1 таблетка на ден с чаша вода 30 мин. преди хранене (най-добре преди закуска).

Опаковка за 120 дни
Код: 30420
Цена: 25.00 лв.

Витамин C + Цинк 
с удължено освобождаване - 180 таблетки 

За силна имунна система!

С удължено освобождаване за максимален ефект

Състав: Всяка капсула съдържа 300 mg витамин C и 5 mg цинк.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: чести настинки и грип, възстановяване 
след боледуване, стресови ситуации, проблеми със сетивата за вкус и мирис, проблеми с 
храносмилателния тракт, проблеми с ноктите  (изтъняване, чупене и бели петна ), кожни 
проблеми и акне, бавно зарастване на рани, при вирусни и грипни заболявания, хронична умора.
Действие: Микроелементът цинк и витамин С са мощни антиоксиданти. Те подпомагат 
нормалното функциониране на имунната система, заздравяването на рани, профилактиката на 
акнето и регулирането на дейността на мастните жлези. 
Подпомагат синтеза на протеини и образуването на колаген, защитата на черния дроб и 
храносмилателния тракт, функционирането на простатната жлеза и растежа на репродуктивните 
органи.
Начин на употреба: 1 капсула на ден с вода.Опаковка за 180 дни

Код: 30421
Цена: 41.00 лв.
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Желязо + Витамин С - 180 капсули
При отпадналост, липса на енергия и дефицит на 

желязо!

Състав: Всяка капсула съдържа екстракт от ацерола - 353 mg, витамин С – 60  mg, 
желязо – 10 mg.

Sanct Bernhard препоръчва при: чувство на отпадналост, умора, липса на енергия, 
дефицит на желязо, анемия и др.
Действие: Желязото е особено важен химичен елемент за здравето на човешкия 
организъм. Той е основен компонент на хемоглобина в кръвта и е отговорен за 
преноса на кислород до клетките. Желязото допринася за повишаване психическата и 
физическата издръжливост на тялото, подпомага метаболитните процеси в клетката и 
намалява умората. Витамин С подобрява абсорбцията на желязото и допринася за защита 
на клетките от оксидативен стрес.
Препоръчителен прием: Приемайте по 1 капсула на ден с достатъчно течности.

Знаете ли, че ...
Недостигът на желязо често остава незабелязан и е причина за появата на много симптоми 
като: намалена концентрация, повишена раздразнителност, нервност, често главоболие, 
липса на апетит, бледост, повишена чувствителност към стрес и инфекции, суха кожа, 
поява на рагади (малки трудно зарастващи ранички), чуплива коса и нокти и др.

Код: 30523
Цена: 54.60 лв.

Код: 30213   
Цена: 16.70 лв.

Желязо с Витамин С - 60 капсули 
При недостиг на желязо!

Формула, обогатена с фолиева киселина! 
Всяка капсула съдържа: желязо - 10,5mg; фолиева киселина - 150 µg; витамин С - 
45mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: анемия, повишени нужди на 
организма от желязо (период  на растеж и развитие, бременни жени и кърмачки, 
жени в репродуктивна възраст), при повишена загуба на желязо с обилни и зачестили 
месечни цикли, в случаи на  недостатъчен прием или резорбция на желязо при 
хронично болни, при  хора  на нискокалорични диети, при  вегетарианци, хора, които 
се нуждаят от голяма издържливост, при увеличени физически натоварвания, особено 
хората в третата възраст и спортисти.
Действие: Желязото е част от всяка клетка на тялото и има огромна роля в 
създаванетo на силна имунна система. Организмът не  произвежда  желязо, а го 
приема чрез храната и водата. Той е комплексообразуващият елемент на хемоглобина, 
който разнася кислорода в тялото. Недостигът на желязо при децата предизвиква 
забавяне на растежа и поведенчески проблеми. При бременните жени, които имат 
дефицит на желязо, има голям риск от преждевременно раждане и ниско тегло на 
новороденото. Фолиевата киселина е важна за кръвотворенето и ембриогенезата. 
Повишава умствената и физическа работоспособност. Подпомага нормалната функция 
на имунната система. Участва в метаболизма на хомоцистеина. Фолиевата киселина 
допринася за синтеза на аминокиселини и за нормалния растеж на тъканите у майката 
по време на бременност. Витамин С допринася за производството на колаген и за 
нормална функция на кръвоносните съдове, спомагайки усвояването на желязо.
Допълнително действие: За профилактика на  анемия, активира  жизнено важни 
ензимни процеси, участва в предаването на нервните импулси,  в синтеза на хормоните. 
Подпомага  детоксикацията  на черния дроб, необходимо е за производството 
на хемоглобин и миоглобин. Увеличава работоспособността  и концентрацията, 
увеличава съпротивителните сили срещу стреса и болестите. 
Начин на употреба: По 1 капсула (перла) на ден, приета с малко вода или друга 
течност, за предпочитане  по време на хранене. Ви
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СЕЛЕН + A, E, C - 60  капсули
За мощна антиоксидантна защита!

Всяка таблетка съдържа: Селен - 40 µg, витамин C - 45mg, витамин Е - 6mg, 
витамин А - 225 µg
Equilibra препоръчва за подпомагане при: оксидантен стрес, проблеми 
с щитовидната жлеза, чести инфекции, стерилитет, чернодробни увреждания, 
аритмия, възпалителни заболявания, хронична умора, продължителна работа 
на компютър. 
Действие: Селенът е изключително ценен микроелемент, с важно 
значение за синтеза на тиреоидните хормони на щитовидната жлеза, 
регулиращи метаболизма. Мощен антиоксидант, от който зависи нормалното 
функциониране на половата и имунната системи, сърцето, белите дробове, 
панкреаса, черния дроб и жлъчката. Той е важен компонент от много ензимни 
системи и играе съществена роля в редица метаболитни процеси. 
Допълнително действие: Селенът забавя стареенето като защитава от 
увреждане ДНК молекулите. Той свързва тежки метали като живак, арсен, 
олово, кадмий и по този начин понижава тяхната биоактивност и намалява 
токсичното им действие. Селенът подобрява мозъчната функция, запазва 
живота на мозъчните клетки, намалява риска от депресии, състояния на 
тревожност и умствени разстройства Комбинацията от Селен и синергично 
действащите витамини А, Е и С превръща продукта в мощен антиоксидант, 
предпазващ клетките от унищожителното действие на свободните радикали. 
Подпомага сперматогенезата, поддържа здрава кожа, коса, очи.

Начин на употреба: 1-2 капсули дневно, препоръчително по време на 
хранене.

Код: 30264  
Цена: 15.80 лв.
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Селен плюс A, C и E - 120 капсули

Уловете свободните радикали!
Запазете клетките здрави!

Всяка капсула съдържа: селен – 60 µg, витамин C – 100 mg, витамин Е – 16,7 mg  (25 I.E.), 
бета каротин – 5 mg, магнезий – 40 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: чести инфекции, проблеми със 
зрението, стерилитет, сърдечни аритмии, проблеми с щитовидната жлеза, дерматологични 
проблеми, чернодробни увреждания, при засилено физическо и психическо натоварване. 
Действие: Микроелементът селен и витамините А, С и Е са мощни антиоксиданти, имат 
силно синергично действие и подпомагат: дейността на имунната и сърдечно-съдовата 
системи, щитовидната жлеза и способността за възпроизводство. Магнезият е жизненоважен 
катализатор на активността на ензимите, участващи в производството на енергия.
Допълнително действие: Комбинацията предпазва от образуване на свободни радикали 
и от проблеми, свързани с очите, косата, кожата и ноктите. Подпомага детоксикацията на 
организма, нормалната функция на сърцето, черния дроб, простатата и дебелото черво, 
предпазва от образуването на ракови клетки.
Начин на употреба: 1 капсула на ден с чаша вода по време на или след хранене.

Знаете ли, че ...
Основната функция на селена като съставка на ензима глутатион пероксидаза е да подтиска 
окислението на липидите (мазнините). Ние си набавяме селен чрез зърнените храни. 
Изследванията показват, че селенът е в недостатъчни количества в почвата, а освен това 
се губи и при обработката на храната.  Вредното влияние на околната среда, отпадъчните 
газове, смогът, озонът, слънчевите лъчи, наркотичните вещества и стресът могат да доведат 
до образуване на агресивни субстанции. Тези субстанции се наричат „свободни радикали”. 
Свободните радикали могат да окажат влияние върху равновесието на реакциите при 
обмяната на веществата. Капсулите на Sanct Bernhard,  с внимателно съгласуваният състав 
на Селен плюс витамини А, С и Е, предлагат уникална възможност за стимулиране на 
функционалната годност на клетките до дълбока старост.

Опаковка за 120 дни
Код: 30406   
Цена: 36.00 лв.

Ви
та

м
ин

и 
и 

м
ин

ер
ал

и



18 19

Ацерола - 180 таблетки

Съставки: Всяка таблетка съдържа екстракт от ацерола – 294mg, в това число чист 
витамин С извлечен от ацерола -  50mg.
Sanct Bernhard препоръчва за: подкрепа и усилване на съпротивителните сили 
на организма, при срив на имунната система, настинки и грип, тежки физически и 
психически натоварвания, бедно на витамини хранене, алергии, вирусни и бактериални 
инфекции. 
Действие: Витамин С е незаменим водоразтворим витамин, който трябва да се приема 
ежедневно. Има силно антиоксидантно действие, което съдейства за здрав имунитет 
и добро  състояние на зъбите, венците и костите. Помага при заздравяването на рани 
и фрактури, изгражда устойчивост при инфекции, заздравява кръвоносните съдове, 
спомага при абсорбирането на желязото. Приемът на естествен витамин С многократно 
повишава неговата ефективност. Ацеролата е плодът с най-висока концентрация на 
естествен витамин С, което го прави най-лесно усвояемия за човешкия организъм. 
Тя съдържа два пъти повече магнезий, калий и витамин В5 в сравнение с портокала. 
Също така съдържа витамин А, рибофлавин и витамин В3, чието синергично 
действие с останалите компоненти от екстракта на ацерола допълнително повишават 
биологичната активност на продукта.
Допълнително действие:  Витамин С е важен за синтеза на колаген, което го прави 
особено важен за доброто качество на кожата.
Начин на употреба: 2-6 таблетки дневно,  които се смучат.

Защитете организма си с екстракт от ацерола – 
плодът с най-високо съдържание на витамин С!                                                           

Състав: Всяка капсула съдържа 400 mg ацерола на прах и 100 mg витамин С.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: срив на имунната система, настинки 
и грип, тежки физически и психически натоварвания, бедно на витамини хранене, алергии, 
при вирусни и бактериални инфекции.
Действие: Ацеролата е плодът с най-висока концентрация на естествен витамин С, 
което го прави най-лесно усвояемия за човешкия организъм. Тя съдържа два пъти повече 
магнезий, калий и витамин В5 в сравнение с портокала. Също така съдържа витамин А, 
рибофлавин и витамин В3. Поради този богат състав и допълнително добавеният витамин 
С, капсулите с ацерола имат мощно антиоксидантно действие и предпазват организма 
от свободните радикали. Освен това подпомагат организма при засилване на имунната 
система, зарастване на рани и фрактури, подсилване на кръвоносните съдове.
Допълнително действие: Витамин С е необходим за здрави зъби, венци, кости. 
Подпомага абсорбцията на желязото. Необходим е за синтеза на колаген. Предотвратява 
превръщането на нитратите (от смог, цигарен дим, зеленчуци, бекон и др.) в канцерогени 
(вещества, причиняващи ракови заболявания). Подпомага за намаляването на холестерола 
и за предотвратяването на атеросклерозата.
Начин на употреба: 1 капсула дневно се приема с вода. Препоръчително е сутрин. По 
необходимост дозата може да се увеличи до 2-3 капсули дневно. 

Знаете ли, че ...
Ацеролата е малко дърво или храст, което ражда малки червени плодове. Прилича на 
европейската череша. Расте в Южна Америка, Бразилия, Ямайка. За сравнение – портокалите 
дават от 500 до 4000 ppm витамин С или аскорбинова киселина, докато в тестове с ацерола 
тя е от порядъка 16,000 до 172,000 ppm. Ацеролата може да съдържа до 4,5% витамин С, 
в сравнение с 0,05% в обелен портокал. Съдържанието на витамин С в ацеролата варира 
в зависимост от зрелостта на плода, сезона, климата и местността. Когато плодът започне 
да узрява се губи голямо количество витамин С, затова  ацеролата, която се използва в 
капсулите, се бере, докато плодът е зелен.

Ацерола капсули - 300 капсули

Опаковка за 300 дни 
Код: 30472
Цена: 67.00 лв.
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Природният витамин С в изключително вкусни таблетки!

Код: 30514
Цена: 39.90 лв.
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Витамин Д3 - 250 таблетки
Витаминът на слънцето в подкрепа на Вашето здраве!

Състав: В ½ таблетка се съдържа витамин Д3 – 10 µg. (400 IU)
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми с костите и 
тяхната плътност, остеопороза, артрит, мускулни болки, рахит, диабет, хипертония, 
депресия, хронична умора, простудни заболявания, бактериални инфекции, акне, 
алергии, мокреща екзема, за зарастване на рани и язви.
Действие: Витамин D се нарича слънчев витамин, тъй като в човешкия организъм 
се синтезира в кожата под въздействието на слънчевите лъчи. Една от най-важните 
му функции е да регулира нивата на калция и фосфора в организма и да подсигурява 
нормална костна плътност. Освен това  се използва при профилактиката и 
лечението на рахит, при остеопороза, косопад, мокреща екзема, за зарастване 
на рани и язви. Витамин D играе важна роля във функционирането на мускулната 
тъкан и стимулирането в нея на синтеза на белтъчини и производството на АТФ. 
Витамин D спомага при профилактиката на различни онкологични заболявания 
като рак на правото и дебелото черво..

Начин на употреба: 1/2 таблетка дневно с храната.

Код: 30499
Цена: 29.40 лв.

Dr.Nature Витамин D3 - 473 мл
Един от най-важните за човешкото здраве

Състав: Витамин D3 (холекалциферол).
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: автоимунни заболявания, остеопороза, 
артрит, мускулни болки, рахит, диабет, хипертония, депресия, хронична умора, простудни 
заболявания, бактериални инфекции, акне, алергии.
Действие: Витамин D е един от най-важните за човешкия организъм.  Благоприятно 
повлиява имунната, нервната, костната системи. Дефицитът му води до развитие на редица 
тежки заболявания. Витамин D съществува в 5 различни форми, но с биологично значение 
са D2 и D3 (холекалциферол), който в организма се превръща в мощен стероиден хормон. 
Витамин D3 се синтезира от кожата при ефективен контакт със слънчевите лъчи.
Витамин D регулира обмяната на калция и фосфора в организма, като играе важна роля в 
тяхното усвояване, което от своя страна подпомага здравината на костите и зъбите. Наред 
с това препятства отлагането на калций по кръвоносните съдове, бъбреците и сърцето. 
Оптималните нива на витамин D подпомагат организма при грип и настинки, активират 
имунната система. С нормалната концентрация на витамин D се свързва и потискането 
на различни автоимунни заболявания като диабет, ревматоиден артрит, множествена 
склероза. Има мощно противовъзпалително действие, потиска развитието на ракови 
заболявания, насърчава клетъчната диференциация. Оптималните нива на витамин D в 
организма са от особено значение за секрецията на инсулин, регулират нивата на кръвната 
захар, намаляват артериалното налягане.
Министерствата на здравеопазването и водещи учени от множество развити страни, 
препоръчват ежедневната употреба на Витамин D, както за възрастни, така и за деца – 
особено в месеците с понижена слънчева активност (есен-зима).
Начин на употреба: ½ супена лъжица (7,5 мл)  дневно разтворени във вода или друга 
течност.
 

Код: 30816
Цена: 65.00 лв.
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Магнезий - 250 таблетки
Удобна форма на таблетки и на изгодна цена!

Състав: Всяка таблетка  съдържа  магнезий - 100 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми с костите и тяхната 
плътност, остеопороза, артрит, мускулни болки, рахит, диабет, хипертония, депресия, 
хронична умора, простудни заболявания, бактериални инфекции, акне, алергии, мокреща 
екзема, за зарастване на рани и язви..
Действие: Магнезият е един от най-важните минерали за човешкия организъм и за 
поддържане на здрава имунна, ендокринна, нервна, сърдечно-съдова системи, стабилен 
сърдечен ритъм, нормална мускулна функция и здрави кости. Магнезият участва в 
огромно количество процеси - хормонални, ензимни, обменни и др. Най-важната му роля 
се реализира в нервната и мускулна регулация. Регулира баланса на калия и калция в 
клетките, особено в сърцето и стените на съдовете. Заздравява стените на съдовете 
и препятства отлагането на лош холестерол, има важна роля в трансформирането на 
глюкозата в енергия. При недостиг на магнезий, в клетките постъпват натрий и калций в 
по-големи количества и организмът е измъчван от спазми. 
Допълнително действие: Магнезият може да намали нивото на холестерола в кръвта, 
да предпази от запушване на артериите и вените с тромби, както и от животозастрашаваща 
аритмия. Магнезият в известен смисъл е минерала на подмладяването и предпазва от 
калциране на органите и тъканите, характерно за свързаното със старостта дегенериране 
на телесния механизъм. Симптомите, характеризиращи магнезиевия дефицит са: 
болезнени крампи на прасеца, които най-често се появяват през нощта, разтяжение на 
мускулатурата в областта на врата и раменните мускули, което най-често се наблюдава 
при стрес и нервно напрежение, трепването на клепачите, изтръпването на пръстите и 
др. . 
Начин на употреба: По 2 таблетки дневно с храна.

Код: 30512
Цена: 25.80 лв.

МАГНЕЗИЙ НА ПРАХ - 150 г
Нова разтворима формула!

Състав: магнезий на прах
Equilibra препоръчва за подпомагане при: лесна уморяемост, слабост, 
напрежение и схващания в мускулите, уморени крака, намалена работоспособност, 
нервност, раздразнителност, тежки физически натоварвания.   
Действие: Магнезият е изключително важен минерал за правилното 
функциониране на редица органи и системи в човешкия организъм. Поддържа 
здрава имунна, ендокринна, нервна, сърдечно-съдова системи, стабилен сърдечен 
ритъм, нормална мускулна функция и здрави кости. Магнезият участва в огромно 
количество процеси - хормонални, ензимни, обменни и др. Най-важната му роля се 
реализира в нервната и мускулна регулация. Регулира баланса на калия и калция в 
клетките, особено в сърцето и стените на съдовете. Заздравява стените на съдовете 
и препятства отлагането на лош холестерол, има важна роля в трансформирането 
на кръвната захар в енергия. При недостиг на магнезий, в клетките постъпват 
натрий и калций в по-големи количества и организмът е измъчван от спазми.  
Допълнително действие: Магнезият може да намали нивото на холестерола 
в кръвта, да предпази от запушване на артериите и вените с тромби, както и от 
животозастрашаваща аритмия. Магнезият в известен смисъл е минералът на 
подмладяването и предпазва от калциране на органите и тъканите, характерно 
за свързаното със старостта дегенериране на телесния механизъм. Симптомите, 
характеризиращи магнезиевия дефицит са: болезнени крампи на прасеца, които 
най-често се появяват през нощта, разтяжение на мускулатурата в областта на 
врата и раменните мускули, което най-често се наблюдава при стрес и нервно 
напрежение, трепването на клепачите, изтръпването на пръстите и др.

Начин на употреба: 1-2 мерителни лъжички, разтворени в 150мл вода

Код: 30260  
Цена: 29.70 лв.
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Калий и Магнезий - 20 сашета

Супер минерали – за супер здраве!

Всяко саше съдържа: калий - 300mg, магнезий - 300mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: мускулни спазми, крампи, депресии, 
предменструален синдром, липса на енергия, контрол на кръвното налягане и др.
Отлична комбинация за здравето на сърцето, кръвоносната система, опорно-
двигателната и нервната системи. 
Действие:  Калият е важен микроелемент за нормалното функциониране на всички 
меки тъкани - съдове, капиляри, мускули (особено сърдечния), също така клетките на 
мозъка, черния дроб, бъбреците, жлезите с вътрешна секреция. Главната роля на калия 
се състои в поддържане на нормалното функциониране на клетъчните стени, а втората 
му такава е в поддържане на концентрацията и физиологичните функции на магнезия 
- най-важният макроелемент за сърцето и сърдечно-съдовата система. Магнезият 
участва в огромно количество процеси - хормонални, ензимни, обменни и др. Най-
важната му роля се реализира в нервната и мускулната регулация. Регулира баланса 
на калия и калция в клетките, особено в сърцето и стените на съдовете. Заздравява 
стените на съдовете и препятства отлагането на лош холестерол, има важна роля в 
трансформирането на кръвната захар в енергия. 
Допълнително действие: В организма калият подпомага доставката на кислород до 
мозъка и способства за ясен и бистър ум. Заедно с натрия регулират водния баланс и 
нормализират сърдечния ритъм. При недостатък на магнезий в организма в клетките 
постъпват натрий и калций в по-големи количества и организмът е измъчван от 
спазми. Оптималното количество магнезий нормализира сърдечния ритъм, мускулите 
и съдовете съхраняват оптималния си тонус, целият организъм ефективно преодолява 
стресови въздействия. Както калият, така и магнезият подпомагат лекото алкализиране 
на организма. 

Начин на употреба: 1/2 саше дневно, разтворено в 100 – 200 мл вода.

Код: 30240   
Цена: 27.00 лв.

Магнезий + В комплекс - 30 таблетки
При стрес, психическо и физическо напрежение!

Всяка таблетка съдържа: магнезий - 375 mg; витамин В1 - 1,1mg; витамин 
В5 - 6mg; витамин В6 - 1,4mg
Equilibra препоръчва за подпомагане при: лесна уморяемост, чести схващания, 
мускулни спазми (крампи), включително и такива по време на сън. Повишава 
енергията и мускулната сила. Подобрява работоспособността, нормализира 
обмяната на веществата и доброто функциониране на нервната система при стрес и 
психическо напрежение, подпомага сърцето.
Действие: Магнезият допринася за поддържането на здрава имунна и ендокринна 
системи, поддържа стабилен сърдечния ритъм, нормална мускулната функция 
и здрави кости. Подпомага усвояването и обмяната на много други минерали и 
витамини, на повечето хормони, а също така на ацетилхолина и азотния оксид, 
чрез които се регулират множество функции на нервите и кръвоносните съдове. 
Магнезият е антистресов минерал, който оказва нормализиращо въздействие 
върху състоянието на цялата нервна система и особено на нейните висши отдели 
(в съчетание с витамините от В-група).  Затова при недостиг човек се уморява бързо, 
става раздразнителен, нарушава се сънят му. Магнезият може да намали нивото на 
холестерола в кръвта, да предпази от запушване на артериите и вените с тромби, 
както и от животозастрашаваща аритмия. Здравата клетка е с високо съдържание 
на магнезий и ниско на калций. Биохимичната ни възраст теоретично би могла да се 
определя от съотношението между тях в клетките. 

Код: 30241  
Цена: 13.00 лв.

Магнезият в известен смисъл е минералът на подмладяването и предпазва от калциране на органите и тъканите, характерно за свързаното 
със старостта дегенериране на телесния механизъм. Симптомите, характеризиращи магнезиевия дефицит са: болезнени крампи на прасеца, 
които най-често се появяват през нощта, разтежение на мускулатурата в областта на врата и раменните мускули, което най-често се наблюдава 
при стрес и нервно напрежение, трепването на клепачите, изтръпването на пръстите и др. Витамините В1, В5 и В6 синергично подкрепят 
функциите на нервната система при силно психическо, физическо напрежение и стрес. Те са важен участник в метаболитните и енергийните 
процеси в организма на човека.

Начин на употреба: 1/2 таблетка дневно приета с малко течност, за предпочитане сутрин. Ви
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Калций+Магнезий - 40 таблетки
Единствената формула със 

супернатурален калций от мляко!
Всяка таблетка съдържа: Калций (от мляко- TruCal®, съдържа лактоза) - 
172,8mg, магнезий - 22,5mg
Equilibra препоръчва за подпомагане при: остеопороза,болки в кости 
и стави, счупвания и травми на костите, чупливост на ноктите, мускулни 
крампи, безсъние, сърдечно-съдови проблеми, раздразнителност, стрес, 
тежки физически натоварвания. 
Действие: Уникална комбинация, съдържаща TruCal® - патентован 
комплекс с натурален калций, получен от мляко, с добавка на магнезий 
за здрави кости и зъби, нормална сърдечна функция, кръвообращение, 
нервна и мускулна активност. Наред с основното съдържание на калций, 
TruCal®, съдържа и други важни минерали, жизнено необходими за неговото 
усвояване и минералния баланс в организма - фосфор, магнезий, калий, 
цинк и мед. По този начин се повишава биоусвоимостта на калция, тъй 
като се приема в собствената му минерална матрица с другите минерали, 
което води до постигане на по-висока костна плътност и ефективна борба с 
деструктивните процеси в костите. Най-важната функция на магнезия се 
реализира в нервната и мускулната регулация. Регулира баланса на калция 
и калия в клетките, особено в сърцето и стените на съдовете. Заздравява 
стените на съдовете, препятства отлагането на лош холестерол, има важна 
роля в трансформацията на кръвната захар в енергия. Предпазва от 
крампи, спазми на мускулите, болезнени схващания. 

Код: 30262  
Цена: 21.10 лв.

Допълнително действие: Съдържащият се в продукта уникален калциев комплекс, извлечен от мляко, прави продукта на EQUILIBRA 
високоефективен и лесно усвоим. Биологично-активната му форма в комбинация на други минерали от естествената среда в млякото 
значително превъзхожда други форми на калция, които съществуват на пазара. Комбинацията от  TruCal® и магнезий подпомага синтеза 
на редица хормони и ензимни системи, регулирането на кръвното налягане и пулса, предаването на нервните импулси и дейността на 
нервната система. Калцият подпомага контракциите на мускулите, а магнезият – тяхното разпускане.

Начин на употреба: 1 капсула дневно, препоръчително сутрин по време на закуска. 

Калций + Магнезий - 400 таблетки 
Калций – минералът на дълголетието!

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

Състав: Всяка таблетка съдържа 120 mg чист калций и 50 mg чист магнезий.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: мускулни крампи (спазми), 
болезненост на ставите, чупливост на ноктите, екземи, сърцебиене, безсъние, 
избухливост, нарушено храносмилане и киселини, при остеопороза и сърдечно-
съдови заболявания.
Действие: Калцият и магнезият (като макроелементи) подпомагат: оформянето на 
неорганичната субстанция на костите и зъбите, заздравяването на венците, нормалното 
функциониране на сърдечно-съдовата, храносмилателната и имунната системи.
Допълнително действие: Комбинацията  подпомага: синтеза на множество хормони 
и ензимни системи, регулирането на кръвното налягане и пулса, предаването на 
нервните импулси, дейността на щитовидната и задщитовидната жлези, регулирането 
на костната плътност, функционирането на нервната система. Калцият подпомага 
контракциите на мускулите, а магнезият – тяхното разпускане. 
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 или 2 таблетки (до 5-6 общо) с чаша вода 
преди хранене. Препоръчително е таблетките калций + магнезий да се вземат редовно 
за по-дълъг период от време.

Знаете ли, че...
Калцият и магнезият са макроелементи, от които човек има непрекъсната нужда – 
дневните дози за поддържане на добро здраве са най-големи при тях. В човешкото тяло 
се намират основно в костите и зъбите – 99% от калция и значителна част от магнезия. 
Останалата част са в мускулите и  кръвта.

Опаковка за 140 дни
Код: 30410
Цена: 39.00 лв.
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Опаковка за 150  дни
Код: 30443
Цена: 33.00 лв.

Мултивитамини и минерали A - Z - 150 капсули
Супер формула за жизненост и енергичност!

Всяка капсула съдържа: Витамин А - 800 µg; Витамин В1 - 1.4 mg; Витамин В2 - 1,6 mg; Витамин В6 - 2,0 mg; 
Витамин В12 - 1.0 µg; Витамин С - 60,0 mg; Витамин D3 - 5,0 µg; Витамин Е - 10,0 mg; Витамин К1 - 30 µg; Фолиева 
киселина - 200,0 µg; Пантотенова киселина - 6,0 mg; Ниацин - 18,0 mg; Биотин - 150,0 µg; Магнезий - 75,0 mg; 
Желязо - 2,79 mg; Калий - 40,0 mg; Йод - 100,0 µg; Хлор - 36.3 mg; Мед - 1.0 mg; Хром - 25,0 µg; Молибден - 25,0 µg; 
Селен - 25.0 µg; Цинк - 5,0 mg; Калций - 41,0 mg
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Недостиг на витамини и минерали - за ежедневна употреба. 
След прекарано леко или тежко заболяване. За жизненост, енергичност и повишаване на работоспособността и 
имунитета.
Действие: “Мултивитамини и минерали A-Z“ на Sanct Bernhard е една богата и балансирана комбинация от 
всички жизнено необходими витамини и минерали. Количеството на приетите с храната витамини и минерали 
е минимално или поне недостатъчно. Нашето съвремие и начинът ни на живот ни задължават да се снабдяваме 
допълнително с тези ценни компоненти под формата на хранителни добавки. 
Допълнително действие: Витамините и минералите са част от ензимните ни системи и допринасят за 
нормалното функциониране на всички органи и системи в тялото. Повишават работоспособността и качеството 
на живот. Те са от голямо значение за нормалното функциониране на организма и не могат да бъдат произведени 
или синтезирани в него.
Начин на употреба: по 1 капсула на ден, с много течност. 

Състав: Всяка капсула съдържа Витамин А - 800 µg, Витамин В1 – 2,1 mg, Витамин В2 - 2,4 mg, Витамин В6 - 3,0 mg, Витамин 
В12 – 3,0 µg, Витамин С - 120,0 mg, Витамин D3 - 5,0 µg, Витамин Е - 12,0 mg, Витамин К1 - 30 µg, Фолиева киселина - 300,0 µg, 
Пантотенова киселина - 6,0 mg, Ниацин - 18,0 mg, Биотин - 150,0 µg, Магнезий - 75,0 mg, Желязо - 3,5 mg, Калий - 40,0 mg, Йод 
- 100,0 µg, Хлор - 36.3 mg, Мед - 1.0 mg, Хром - 60,0 µg, Молибден - 25,0 µg, Селен - 25.0 µg, Цинк - 5,0 mg, Калций - 162,0 mg.
Sanct Bernhard препоръчва: За жизненост, енергичност и повишаване на работоспособността и имунитета. За ежедневна 
употреба при хора над 50 годишна възраст.
Начин на употреба: по 1 капсула на ден, с много течност. 

Опаковка за 150 дни
Код: 30444
Цена: 44.00 лв.

Мултивитамини и минерали A - Z 
50+ - 150 капсули

Подсилена формула за лица над 50 години

МУЛТИВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
+ ЛУТЕИН - 40 таблетки
Здрави, енергични, с ясен поглед!

Всяка таблетка съдържа: витамин С - 80mg; витамин РР - 16mg; витамин Е - 
12mg; витамин В5 - 6mg; витамин В6 - 1,4mg; витамин В2 - 1,4 mg; витамин В1 - 1,1mg; 
витамин А - 800µg; фолиева киселина - 200 µg; витамин D3 - 5 µg; витамин В12 - 2,5 
µg; магнезий - 60mg; цинк - 10mg; желязо - 14mg; манган - 1,5mg; мед - 1mg; йод - 150 
µg; лутеин - 1mg
Equilibra препоръчва за подпомагане при: понижен имунитет, обща и 
хронична умора, напрежение, витаминен дефицит, възстановяване след боледуване 
и прием на лекарства. За добро зрение, жизненост, енергичност, работоспособност, 
добра кожа и коса. 
Действие: Богат витаминен и минерален състав с добавка на лутеин за сила, 
бодрост, добро зрение, работоспособност и кондиция. Комплексът на EQUILIBRA 
съдържа важни минерали и витамини, които обикновено не могат да се доставят 
на организма с приема на съвременната храна. Гарантира подкрепа за имунната, 
нервната, ендокринната, опорно-двигателната системи на организма. Балансира 
енергийните процеси, обмяната на веществата, активността на ензимните системи 
в организма. Добавеният лутеин специално подкрепя зрението, поглъща вредните 
UV лъчи, препятства дегенеративните процеси в очите (макулна дегенерация, 
ретинопатия, катаракта и др.).
Допълнително действие: Витамините и минералите са жизнено важни за 
нормалното функциониране на всички органи и системи в организма. В голямата си 
част те не могат да бъдат синтезирани от организма и е необходимо да се доставят 
с храната, която приемаме. Важен е приемът им особено след лечение, прием на 
антибиотици и други лекарствени препарати, след тежко изтощение на организма, 
като профилактична програма за добро здраве. 
Начин на употреба: 1 таблетка дневно, приета с вода.

Код: 30259  
Цена: 23.70 лв.
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Doctor Nature 
Омега 3 рибено масло 1000 - 90 капсули

Качествена Омега 3 на най-достъпна цена!

Състав: Всяка капсула съдържа 1000 mg рибено масло.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: Различни проблеми, 
свързани с недостиг на есенциални мастни киселини. Подпомага  
функциите на сърдечно-съдовата система и действа общоукрепващо 
върху целия организъм. Усилва метаболизмa на мазнините и 
благоприятства за подобряване състоянието на кръвоносните съдове. 
Подпомага поддържането на нормалните стойности на холестерола и 
триглицеридите. Подобрява кръвоснабдяването и улеснява работата 
на сърцето. Действа благоприятно при високо кръвно налягане. 
Способства за намаляване действието на свободните радикали. Помага 
при кожни проблеми, чупливи нокти, предменструален синдром, 
ставни проблеми и др.

Опаковка за 30 дни
Код: 30064
Цена: 16.50  лв.

Действие: Рибено масло – богат източник на Омега 3 ненаситени мастни киселини. Най-ценните от тях са полиненаситените мастни 
киселини - EPA (ейкозапентаенова киселина) и DHA (Докозахексаеновата киселина). Това са есенциални мастни киселини, което 
означава, че човешкият организъм не може да ги синтезира сам и трябва да си ги набавя чрез храната. ЕРА и DHA киселините са от 
съществено значение за поддържане структурата и еластичността на клетъчната мембрана, както и участието им в редица процеси, 
протичащи непрекъснато в тялото ни. Допринасят за нормалното функциониране на сърдечно-съдовата, имунната, репродуктивната 
и опорно-двигателната системи, мозъка, очите и др. Подпомагат за поддържане нормалните стойности на холестерола в кръвта. 
Благоприятстват за изчистване на атеросклеротичните плаки и подобряват циркулацията на кръвта. Рибеното масло способства за 
намаляване образуването на съсиреци и защитава клетките от действието на свободните радикали.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 капсула.

Омега - 3 рибено масло
За здрава кръвоносна система, кожа, нокти, коса!      

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg ценно рибено масло (смесен концентрат от масло от 
сьомга) с над 30% естествени, сложни ненаситени омега - 3 мастни киселини EPA (около 18%), 
DHA (около 12%) и DPA (около 2,5%) и 3,4 mg естествен витамин Е.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: заболявания  на сърцето и мозъка, 
акне, лупус, псориазис и други кожни проблеми, при проблемна кожа и зъби, чупливи нокти, 
проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени, стерилитет, предменструален 
синдром (ПМС), артрит и проблеми със ставите, проблеми с кръвното налягане и нивата на 
холестерола и триглицеридите, депресии, при възпалителни процеси.
Действие: Омега 3 мастни киселини и витамин Е подпомагат нормалното функциониране на 
сърдечно-съдовата, кръвоносната, имунната и опорно-двигателната системи. 
Допълнително действие: Комбинацията  подпомага: изграждането и стабилизирането 
на клетъчните мембрани, клетъчното дишане, неутрализирането на свободните радикали, 
поддържането на баланса на хормоналните нива; предпазването на лигавиците на устата, 
носа, гърлото и храносмилателната ситема; поддържането на нормалните функции на кожата, 
ставите, кръвоносните съдове, сърцето и мозъка., контролиране нивата на холестерола в 
кръвта и мазнините в тялотo.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1-2 капсули с чаша вода преди хранене.

Знаете ли, че....
За да се отговори на специфичните физически и духовни изисквания през всеки етап от живота, трябва 
да се обръща внимание на храненето. Нездравословните житейски навици, неправилното хранене, 
недостатъчното движение, алкохолът и никотинът нарушават жизнеспособността. Капсулите Омега - 
3 рибено масло от сьомга допълват храната и осигуряват на организма важните сложни ненаситени 
Омега - 3 мастни киселини, които организмът не може да образува сам  в биологически- активна високо 
концентрирана форма. Когато необходимото количество е налице, човек произвежда множество 
хормоно-подобни вещества, които регулират всички функции и системи в човешкото тяло. Витамин Е е 
мастноразтворим мощен антиоксидант и е известен като „витаминът, който забавя стареенето!”

(120 капсули) Код: 30412
Цена: 19.50 лв.
Oпаковка за 40 дни 

(400 капсули) Код: 30466
Цена: 50.00 лв.
Oпаковка за 135 дни
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Цена: 89.90 лв.

Крил ойл – 60 капсули
Най-мощният Омега 3 антиоксидант в света!

Състав: Маслен екстракт от антарктически крил - Euphausia Superba (крил ойл - 
64,9%). Всяка капсула крил ойл съдържа 500 mg чисто масло от крил от които 85 mg 
EPA (ейкозапентаенова киселина) и 40 mg DHA (докозахексаенова киселина).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Нужда на организма от 
висококачествени „Омега 3“ ненаситени мастни киселини. Мощен антиоксидант, 
оказва благоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система, като предпазва 
от образуването на съсиреци, поддържа нормалния ритъм на сърцето. Подпомага 
дейността на опорно-двигателната система – функцията на ставите, сухожилията и 
мускулите. Подобрява паметта, увеличава способността за физически и умствени 
натоварвания. Облекчава симптомите на предменструален синдром, намалява 
депресивните състояния и раздразнителността. Подобрява имунитета.
Действие: Маслото крил е най-мощният естествен антиоксидант от групата на 
Омега 3 мастни киселини, то е около 300 пъти по-силно от витамините А и Е, близо 
50 пъти по-активно от рибеното масло и над 30 пъти по-ефективно от коензим 
Q10. Крил ойл се бори успешно с неутрализирането на свободните радикали, 
запазва клетките здрави, поддържа силния имунитет и блестящия външен вид на 
кожата, косата и ноктите. Намалява количеството на общия холестерол, както и на 
нископлътностните липопротеини LDL („лошия“ холестерол). Подпомага естествените 
противовъзпалителни функции на организма и е подходящ при ставно-артритни 
проблеми. Подобрява емоционалната устойчивост, паметта и концентрацията. 
Благоприятства нервната система и намалява менструалния дискомфорт.
Начин на употреба: Препоръчва се 2 пъти на ден по 1 капсула.

Знаете ли, че ...
Маслото от крил се извлича от дълбоководни арктически ракообразни което е гаранция, че не 
е замърсено с токсични вещества или тежки метали. Маслото от крил е богато на есенциални 
мастни киселини EPA (ейкозапентаенова киселина) и DHA (докозахексаенова киселина).

Опаковка за 50 дни
Код: 30440   
Цена: 39.50 лв.

Масло от черен дроб на треска - 200 капсули
Здраве от ледените води на океана за деца и възрастни!

Изключително богат източник на Омега -3!
Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg масло от черен дроб на риба треска, от които над 80% ненаси-
тени мастни киселини. Съдържа още витамин А и витамин D.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Лечение на заболявания на костите и ставите, 
зрителни нарушения, заболявания на кожата и лигавиците. За активиране на имунната система. Прилага 
се за профилактика на сърдечно-съдовата система, за намаляване на холестерола и затлъстяването, при 
депресивни състояния по време на бременност и след раждане. 
Действие: Маслото от черен дроб на треска съдържа две от най-важните ненаситени мастни киселини 
DHA (докозахексаенова киселина) и EPА (ейкозапентаенова киселина), както и естествени форми на ви-
тамини А и Д. DHA е мастна киселина, която е от съществено значение за здравето на нервната система 
и очите. EPА е полезна за сърдечно-съдовата система, намалява възпалителните процеси в организма. 
Тези противовъзпалителни свойства правят EPА особено полезна за хората, които страдат от артрит. Ви-
тамин А е необходим за зрението и за здрава кожа, както и за заздравяване на лигавиците, включително 
лигавицата на храносмилателния тракт. 
Допълнително действие: Витамин D е от съществено значение за поддържането на здрави кости и 
зъби. Подпомага имунната система и намалява риска от развитие на автоимунни заболявания. Витамин 
D е необходим за поддържане на нормално кръвно налягане. Последните изследвания посочват значе-
нието на DHA като фактор за овладяване на депресивни състояния. За бременните и кърмещи жени е 
задължително да приемат с храната DHA, за да подкрепят правилното развитие на нервната система на 
бебето.
Начин на употреба: 2 - 3 пъти на ден по 2 капсули непосредствено преди храна, за да се улесни опти-
малното усвояване. Подходящ за деца, бременни и кърмещи.

Знаете ли, че ...  
Начинът, по който се събира и съхранява маслото от черен дроб на треска, е изключително важен за получаването 
на висококачествен продукт и за запазване на ценните предимства на полиненаситените киселини и витамините. 
В продуктът на Sanct Bernhard се използват само риби, уловени в чисти арктически води. Тези студени океански 
води съдържат хранителни вещества, идеални за растежа на здрави трески. Маслото от черния дроб на рибите 
се извлича максимално бързо. Това е важен момент, тъй като, за да се запази качеството и да се предпази от гра-
нясване, се използва технология на безкислородно извличане, съхранение и пълнене в капсули. В крайна сметка 
готовият продукт съдържа пречистено масло от черен дроб на треска, богато на хранителни вещества и естествени 
антиоксиданти.
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Doctor Nature 
Ленено масло 1000 - 90 капсули

Качествено ленено масло на най-достъпна цена!
Състав: Всяка капсула съдържа 1000 mg ленено масло.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: Общоукрепващо 
действие върху целия организъм. Подпомага за понижаване нивото на ‚ 
„лошия“холестерол и за контрол на телесното тегло. Допринася за здравето 
и благоприятства правилното функциониране на опорно-двигателната, 
сърдечно-съдовата, репродуктивната, нервната и имунната системи.
Действие: Ленено масло – човекът се нуждае от някои много важни 
есенциални (незаменими) мастни киселини, които не могат да се 
произвеждат в организма и трябва да се набавят с храната. Това са именно 
полиненаситените алфа-линоленова киселина (ОМЕГА-3); линолова 
киселина (ОМЕГА-6); олеинова киселина (ОМЕГА-9). Лененото масло е 
много богато на тези жизнено важни киселини. То действа директно 
върху метаболизма и помага за редукцията на килограмите по естествен 
начин. Есенциалните киселини подпомагат за предпазване от появата на 
някои нервно-дегенеративни процеси, нарушаване на паметта, депресия, 
нарушение в концентрацията и др.
Подобрява състоянието на кръвоносните съдове, предпазва от развитие 
на атеросклероза. Действа благоприятно при високо кръвно налягане. 
Повишава поносимостта към физически натоварвания. Помага за по-
лесното усвояване на калция и магнезия от клетките – това е важно условие 
за изграждането на костната тъкан. 
Маслото от лен подпомага при болки в ставите, артрит, чревни инфекции, 
бронхит, астма и др. Спомага за възстановяването при проблеми на черния 
дроб и бъбреците, както и за по-бързото зарастване на рани. Увеличава 
устойчивостта към инфекции, засилва имунитета на човешкия организъм и 
повишава издръжливостта. Допринася за красиви кожа, коса и нокти.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 капсула.

Опаковка за  30  дни
Код: 30437    
Цена: 42.00 лв.

Flax Oil - Омега 3 - 6 - 9 Ленено масло - 180 капсули
Здрави, красиви и във форма

Масло от лен, отглеждан за медицински цели в 
контролирани биологични райони

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто студено пресвано ленено масло.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: повишен холестерол, хипертония, 
артрит, астма, проблеми със сърдечно-съдовата система и наднормено тегло, както и за здрави 
кости, стави, кожа, нокти, коса.
Действие: В своята дейност човешкият организъм се нуждае от някои особено важни 
есенциални (незаменими) аминокиселини, които не могат да се синтезират в организма. Такива 
са алфа-линоленовата (омега-3), линоловата (омега-6), олеиновата (омега-9). Полиненаситените 
мастни киселини в лененото масло имат изключително важно значение за клетъчните 
мембрани, подобряват състоянието на сърдечно-съдовата система, предпазват от развитие на 
атеросклероза и исхемична болест на сърцето.
Допълнително действие: Мастните киселини подпомагат усвояването на калция и магнезия - 
особено важни за изграждане на костната структура, подпомагат възстановяването при чревни 
инфекции, проблеми в черния дроб и бъбреците. Проявяват специфичен антиоксидантен 
ефект и предпазват от ракови заболявания. Особено ценни са за поддържане на добрия вид и 
еластичността на кожата, здравината на ноктите и косата. Полиненаситените мастни киселини 
увеличават устойчивостта към инфекции и засилват имунната система на организма. Лененото 
масло е много ефективно в борбата с наднорменото тегло и затлъстяването. 
Начин на употреба: 2-3 пъти на ден х 2 капсули по време на хранене се поглъщат с течност. 
Деца под 12 години 2- 3 пъти на ден х 1 капсула. Препоръчително е приемът да е поне 4 седмици.

Знаете ли, че ...
Чистото ленено масло (Linum usitatissimum) се състои от 90% полиненаситени мастни 
киселини, като повече от 55% от тях е алфа- линоленовата (омега 3). Маслото от лен на Sanct 
Bernhard се получава чрез щадяща технология на студено пресоване за съхраняване на цялата 
му биологична активност, а с добавката на Витамн Е се гарантира защитата от окислителни 
деструктивни процеси. 

Опаковка за 30 дни
Код: 30065
Цена: 16.50  лв.
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Опаковка за  50 дни
Код: 30450   
Цена: 92.00 лв.

Омега 7 -  Масло от облепиха - 100 капсули
Супер формула - истински извор на сили и здраве 

за стомашно-чревния тракт, имунната система и 
регенеративните функции на организма! 

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто масло от облепиха (Hippophae rhamnoides L.)
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: язвена болест на стомаха и 
дванадесетопръстника, гастрити, колити, хемороиди, чернодробни проблеми, очни проблеми 
и дегенеративни заболявания, авитаминоза, проблеми с нивата на кръвната захар и липидите, 
трудно заздравяващи рани, преди и след лъчетерапия. 
Действие: Притежава регенеративно, общоукрепващо, имуностимулиращо, антиоксидантно, 
антирадиационно, противотуморно действие. 
Допълнително действие: Подобрява метаболизма и забавя процесите на стареене. 
Понижава риска от  тромботични, атеросклеротични заболявания и проблеми на сърдечно-
съдовата система, поради мощно антиоксидантно действие, като наред с това неутрализира 
свободните радикали, увреждащи клетъчните мембрани. Препятства развитието на старческа 
катаракта, подпомага зрението във всички възрасти. Подобрява имунитета и потентността. 
Мощен източник на провитамин А и витамин Е, особено подходящ преди и след лъчетерапия. 
Начин на употреба: 2-3 пъти на ден по 1 капсула. 

Знаете ли, че ...
Маслото от Облепиха е един от най-богатите източници на природни витамини и биологично 
активни вещества: съдържа високи концентрации на витамини А, Е, С, В1, В2, В4, В6, В9, 
фолиева и никотинова киселини; каротеноиди, фосфолипиди, стероли, натрий, магнезий, 
желязо, манган и други микроелементи. По съдържание на витамин А и Е маслото от семената 
на облепиха превъзхожда всички плодове и зеленчуци. В Русия използването на облепихата 
е свързано освен с традициите на народната медицина и с търсене на ефективен начин за 
защита на човешката клетка от израждане при радиацията. 

Dr.Nature Облепиха – Омега 3-6-7-9 - 946 мл
Със силата на легендарната облепиха!

Състав: чисто масло от облепиха (Hippophae rhamnoides L.), годжи, личи, алое вера, ябълка.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, 
гастрити, колити, хемороиди, чернодробни проблеми, очни проблеми и дегенеративни 
заболявания, авитаминоза, проблеми с нивата на кръвната захар и липидите, трудно 
заздравяващи рани, преди и след лъчетерапия.
Действие: Основното действие на продукта се дължи на маслото от облепиха –  богат 
природен източник на Омега 3-6-7-9 полиненаситени мастни киселини. То има регенеративно, 
общоукрепващо, имуностимулиращо, антиоксидантно, антирадиационно и противотуморно 
действие. Добавените годжи, личи, алое вера и ябълка допълват антиоксидантните свойства на 
организма, подобряват вкуса на продукта. 
Допълнително действие: Подобрява метаболизма и забавя процесите на стареене. 
Понижава риска от тромботични, атеросклеротични заболявания и проблеми на сърдечно-
съдовата система, поради мощно антиоксидантно действие, като наред с това неутрализира 
свободните радикали, увреждащи клетъчните мембрани. Препятства развитието на старческа 
катаракта, подпомага зрението във всички възрасти. Подобрява имунитета и потентността. 
Мощен източник на провитамин А и витамин Е, особено подходящ преди и след лъчетерапия.
Начин на употреба: 1 път дневно по 1 мерителна капачка на гладно.
 

Код: 30814
Цена: 75.00 лв.
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Omega 3 – Perilla oil - 150 капсули
Тайната на китайските владетели за здрава кръвоносна 

система, кожа, нокти, коса!

Опаковка за: 50 дни
Код: 30480
Цена: 58.50 лв.

Състав: Всяка капсула съдържа масло от перила - 500 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: заболявания на сърцето и мозъка, акне 
и кожни проблеми, чупливи нокти, проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени, 
стерилитет, предменструален синдром (ПМС), артрит и проблеми със ставите, проблеми с кръвното 
налягане и нивата на холестерола и триглицеридите, депресии, при възпалителни процеси.
Действие: Маслото от перила е най-богатото на омега 3 мастни киселини. Подпомага здравето 
на сърцето, съдовата система, опорно-двигателната система, поддържа нормалните стойности на 
холестерола, заздравява косата, ноктите и кожата. Детоксикира и регенерира черния дроб. Има 
противовъзпалителен ефект. 
Допълнително действие: Омега 3 киселините са изключително важни за: изграждането и 
стабилизирането на клетъчните мембрани, клетъчното дишане, неутрализирането на свободните 
радикали, поддържането на баланса на хормоналните нива; предпазването на лигавиците на устата, 
носа, гърлото и храносмилателната система; поддържането на нормалните функции на кожата, 
ставите, кръвоносните съдове, сърцето и мозъка; контролирането на нивата на холестерола в 
кръвта и мазнините в тялото.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1-2 капсули с вода.

Знаете ли, че ... 
Дълбоко пазената тайна на китайските владетели от древността до ХХ век е действието на 
многогодишното растение Перила (Perilla frutescens). То е най-богатото в растителния свят на 
жизненоважните Омега 3 мастни киселини. Приближените на императорите векове наред 
им приготвяли Перилата при астма, висока температура, кашлица; като противоотрова, като 
антимикробно и антисептично средство, за подобряване на храносмилането и като тоник. 
Известно е, че в съвременен Китай съществувал таен завод, в който се произвеждали различни 
продукти от Перила, използвани само за лидерите на комунистическата партия. Те пазели в дълбока 
тайна основната съставка на продуктите, които консумирали за детоксикация, за запазване на 
жизнеността и бодрия ум, за осигуряване на нормално функциониране на най-важните органи и 
системи в тялото, независимо от начина им на живот  – маслото с изключително висока биологична 
активност.

Код: 30491    
Цена: 99.90 лв.

Състав: Всяка капсула съдържа 100 mg екстракт от броколи и 300 mg екстракт от синапено семе.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: злокачествени заболявания на бял дроб, 
стомах, дебело черво и др. Препоръчва се за цялостна детоксикация на организма при отравяне 
с различни токсини, а и като профилактично средство при белодробни заболявания.
Действие: Екстрактите от броколи и синапено семе (особено този от броколи) съдържат 
вещества -  глюкозинолати, които в организма се разграждат до „индоли“ и серни съединения 
(като сулфорафан). Броколите също така съдържат съдържат каротеноиди и лутеин. Те са отличен 
източник на витамини К, С и А, както и на фолиева киселина, фибри, фосфор, калий, магнезий и 
витамини от група B и др. Има данни, че съдържащият се в броколите сулфорафан и другите активни 
съставки помагат в борбата с някои ракови заболявания като рак на белите дробове, на дебелото 
черво, на гърдата, на яйчниците, както и рак на пикочния мехур. Тези съединения активират 
определени гени в клетката, които предизвикват увеличаване производството на ензими, 
участващи в детоксикацията  на канцерогени. Богатите на сулфорафан броколи и синапеното 
семе помагат и при лечение и профилактика на язви на стомаха и дванадесетопръстника. 
Сулфорафанът може да помогне и за по-бързото възстановяване на кожата след слънчево 
изгаряне. Броколите също допринасят за намаляване на риска от сърдечни заболявания. 
Съдържащите се в броколите мощни каротеноиди (лутеин и зеаксантин), подпомагат очите и 
зрението. Екстрактът от синапено семе има антиревматично и противовъзпалително действие 
(най-често при възпаления на дихателната система). 
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула.

Знаете ли че ...
Броколите също помагат и за изграждане на силни кости. В 150 г сварени броколи се  съдържат 
над 70 mg калций и над 120 mg витамин С, който значително подобрява усвояването на калция. 
Броколите са полезни и за изграждане на силна имунна система. Намаляват и риска от вродени 
дефекти, тъй като са богати на фолиeва киселина и витамини от група B, които участват при 
синтеза на ДНК и са от съществено значение за правилното клетъчно делене.

Броколи - 60 капсули
Нова надежда в борбата срещу рака!
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Коластра - 90 капсули

Силата на първото майчино мляко!
Естествен имунитет и регенерация!

Знаете ли, че ... 
Коластрата е млякото на всеки бозайник в първите 24 часа след раждането. Тя съдържа уникално съчетание на растежни фактори и 
ефективни съставки, които никъде другаде в природата не са в такава висока концентрация и толкова добре балансирани. Капсулите 
с коластра на Sanct Bernhard се произвеждат от млякото на крави отглеждани в екологични райони в контролирани немски стада. 

Опаковка за 90 дни 
Код: 30468 
Цена: 69.00 лв.

Състав: всяка капсула съдържа 400 mg коластра, от които минимум 18% Имуноглобулин G (IgG) 
- 72 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: срив на имунната система, грип и 
вирусни заболявания, ангини, херпеси, бактериални инфекции, кожни инфекции – акне, 
афти, трудно зарастващи рани, пародонтити, възпаления на дихателните пътища – бронхити, 
пневмония, астма, проблеми с пикочно-половата система – цистит, пиелонефрит, простатит, 
аденом, проблеми с храносмилателната система – гастрит, язва, колит, нарушена микрофлора, 
проблеми с костите и ставите - артрит, артроза, рахит, остеопороза, подагра; диабет, регулиране 
нивото на холестерола. 
Действие: Коластрата е една от четирите клетъчни храни, тя съдържа над 37 имунни и 
8 растежни фактори, които поддържат и възстановяват почти всички органи и системи в 
организма. Проявява ясно изразено имуномодулиращо, антивирусно, антибактериално, 
противовъзпалително, антиокисдантно, антираково действие.    
Допълнително действие: Коластрата унищожава патогенните микроби, подпомага 
заселването на полезни бактерии, успокоява и заздравява раздразнените и свръхпропускливи 
черва, изгражда бариера срещу токсините и патогените, подобрява усвояването на храни, добавки 
и лекарства. Коластрата предпазва от инфекции на пикочо-половата система, на дихателните 
пътища, укрепва костната плътност, увеличава мускулната тъкан, предпазва от развитие на 
алергии, повишава издръжливостта при тежки физически и психически натоварвания, подобрява 
еластичността на кожата, подобрява емоционалното състояние. Благодарение на уникалното 
съчетание на естествени растежни фактори в подходящо съотношение през последните години 
коластрата се счита за едно от най-перспективните средства за съхраняване на младостта, 
забавяне на остаряването и регенериране на всички тъкани в организма. 
Начин на употреба: 1-2 пъти дневно по 1 капсула с вода. За деца – 1 капсула дневно. Не 
приемайте с горещи течности.

Cistus (скална роза) - 180 таблетки
Нова формула за силен имунитет!

Състав:  Всяка таблетка съдържа полифеноли от скална роза - 29mg, витамин С от ацерола 
-10 mg, цинк - 1,7 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: отслабен имунитет, склонност към 
инфекции и настинки, чести боледувания, грип.
Действие: Продукт с мощно противовирусно, противомикробно и антиоксидантно действие 
и с високо съдържание на полифеноли. Благодарение на мощното си действие неутрализира 
свободните радикали, блокира разрушителните оксидантни процеси в клетката, поддържа 
цялостта на клетъчните мембрани, предпазва от заболявания. Забавя процесите на стареене, 
подмладява клетките и целия организъм. Добавеният естествен витамин С от ацерола и 
цинк засилват действието на продукта, като определят комплексен синергичен ефект за 
предпазване от заболявания, укрепване на имунитета, подобряване на съпротивителните 
сили на организма, нормализиране на редица ензимни процеси.
Допълнително действие: Полифенолите спират и ограничават окисляването на липидите 
в кръвта, повишават нивата на „добрия” холестерол HDL и намаляват нивата на „лошия” 
холестерол LDL, който подпомага образуването и натрупването на  плака, която причинява 
коронарната болест и запушвания в сърдечно-съдовата система.. 
Начин на употреба: 3 пъти дневно по 2 таблетки преди хранене като се смучат.

Знаете ли, че ... 
Растението скална роза е познато от много години в Южна Америка и Близкия Изток и започва 
да се разпространява в Средиземноморския регион и Гърция, като е известно с красивите си 
цветове. Скланата роза е богата на полифеноли с преобладаващо съдържание на флавоноиди. 
Високото съдържание на полифеноли дава възможност на растението да защитава 
организма, тъй като тези съставки има антибактериално, антивирусно, противогъбично и 
противовъзпалително действие. Полифенолите са растителни вещества с антиоксидантни 
свойства и силно защитно действие за здравето на хората. Също така, те имат способността да 
унищожават свободните радикали, които предизвикват оксидация в организма и са съществен 
фактор за започване на различни болестни процеси в човешкото тяло.

Код: 30516
Цена: 52.50 лв.
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Ехинацея - био сок - 200 мл

Царицата на имунитета! За деца и възрастни!
Без консерванти!

Състав: 100% прясно изцеден сок от свежи листа на ехинация (echinacea purpurea (1:0,65-0,85)).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: слаб имунитет, чести заболявания, особено 
при деца, възпаления на горните дихателни пътища, възпаления на уринарния тракт. 
Действие: Ехинацеята е силен имуномодулатор, като същевременно има  противовъзпалително, 
антимикробно, противораково действие. Силно препоръчителна е за хора, които боледуват често 
и имат необходимост от стимулиране на имунната система, благодарение на богатият си състав, 
който осигурява синергична подкрепа за имунитета. Най-често се използва за профилактика на 
болести като обикновена настинка, кашлица и респираторни инфекции, чести заболявания, но 
наред с това успешно се прилага при различни възпалителни процеси. Има доказан ефект на 
силен антиоксидант, благoдарение на което сe намаляват вредните въздействия на свободните 
радикали причиняващи артрит, сърдечни болести и стареене. Ехинацеята е най-добрия 
имуномодулатор за детския организъм. Действа ефективно и безвредно като подкрепя 
детския организъм в борбата му с причинители на различни забoлявания. 
Начин на употреба: 
Възрастни:  2 пъти дневно по 5мл. Може да се употребява неразреден или разтворен в малко 
вода.
Деца между 10 и 16 години: 1-2 пъти дневно по 4 мл.
Деца между 4 и 10 години: 2-3 пъти дневно по 2 мл.
Поради натуралния произход на сока от ехинацея, се допуска разлика в цвета и консистенцията за 
различните партиди!

Знаете ли. че ...
Сокът от ехинацея представлява мощен природен антибиотик. Съдържа флавоноиди, полизахариди, 
фитостероли, етерично масло, различни фенолни съединения и др. Ехинацея се препоръчва при отслабена 
имунна система и всякакъв вид бактериални инфекции и възпаления на дихателните пътища. Сокът от 
ехинацея прочиства кръвта и лимфите. Много успешно може да замести тежките и вредни в редица случаи 
антибиотици,които убиват и добрите бактерии и натоварват черния дроб. Помага при бъбречни и пикочни 
инфекции. Доказано е, че ехинацеята успешно се бори с над 150 различни вида вируси. Засилва изклщчително 
имунната защита на организма. Препоръчва се при най-разнообразни хронични възпаления на гърлото, 
горните и долните дихателни пътища, ушите, сунусите, бронхит, кашлица, настинки, грипове.

Код: 30504
Цена: 50.40 лв.

Чесън - 180 капсули 
Не пропускайте Чудото на чесъна! Кажете не на атеросклерозата и грипа!  

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg луковици чесън на прах. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми с кръвното налягане,  нивата на кръвната 
захар и холестерола, поява на плаки по стените на кръвоносните съдове и смущения в храносмилането. 
При вирусни и гъбични инфекции, атеросклероза, нарушения на циркулацията, дихателни проблеми
Действие: Чесънът е мощен антиоксидант и една от най-ценните храни на нашата планета. Има доказано 
бактерицидно и противовирусно действие. Подпомага функциите на кръвоносната, храносмилателната, 
сърдечно-съдовата, имунната системи. Допълнително действие: Чесънът подпомага: регулирането 
на кръвното налягане, разреждането на кръвта, намаляването на свободните радикали, намаляването 
на кръвната захар, поддържането на нормални стойности на холестерола, дейността на черния дроб и 
ендокринните жлези. 
Начин на употреба: 2 – 3 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода преди хранене.
Знаете ли, че ...  Качествата на чесъна са били известни още преди хилядолетия. Една от най-ценните съставки на 
чесъна е етеричното масло, наречено алицин. То е в състояние да предотврати развитието на над 20 вида бактерии. 
При термична обработка чесънът губи свойствата си, затова чесновите капсули на Sanct Bernhard са приготвени чрез 
щадящ метод на изсушаване.  Така се гарантира, че в използвания прах от луковици, здравословните съставки на 
чесъна се запазват по сигурен начин.

Oпаковка за 90 дни 
Код: 30408   
Цена: 26.00 лв.

Латинка + магнезий - 180 таблетки

Код: 30513   
Цена: 37.80 лв.

При грип, настинка и проблеми с дихателната система! 
Състав: Всяка таблетка съдържа латинка на прах 200 mg, магнезий 25 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: простудни и грипни състояния, заболявания на 
горните дихателни пътища и белите дробове, както и за изчистване на пикочните пътища.
Действие: Латинката се използва от древността като лек при някои заболявания най-вече на дихателната 
и отделителната система. Използват се цъвтящите стръкове, които съдържат глюкозида „тропеолин“. 
Тропеолинът има положително действие при респираторни проблеми и се прилага успешно при кашлица, 
храчки  и  затруднено дишане. Подпомага сърдечната дейност и кръвообращението. Латинката действа 
антисептично върху пикочните пътища и подпомага работата на бъбреците. Магнезият е един от най-
важните минерали за човешкия организъм и за поддържане на здрава имунна, ендокринна, нервна, 
сърдечно-съдова системи, стабилен сърдечен ритъм, нормална мускулна функция и здрави кости. 
Допълнително действие: В народната медицина сок от свежи листа се използва при ревматизъм. 
Помага още при депресия, потиснатост и раздразнение.
Начин на употреба: Приемайте 3 таблетки, 3 пъти дневно.
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Код: 30461
Цена: 23.00 лв.

Таблетки с екстракт от върба при 
простуда и грип - 28 таблетки

100 % природно средство против болка и 
възпаление! При простуда и грип!

Състав: Всяка таблетка съдържа 500 mg екстракт от кора на бяла върба.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Болки, възпаления, простуда, грип, главоболие, артрит, ревматични оплаквания, 
фебрилни състояния и др. Действа и при мигрена, зъбобол, менструални болки, мускулни болки и ставни болки.
Действие: Екстрактът от кора на бяла върба отдавна е известен със своя противовъзпалителен, антипиретичен и аналгетичен ефект. 
Съдържа салицин - естествено вещество, фармакологично подобно на ацетилсалициловата киселина (аспирин). При поглъщане, 
салицинът се хидролизира в червата до салигенин, който от своя страна се абсорбира и се окислява до терапевтично активната съставка. 
Тя потиска синтеза на вредни простагландини, които предизвикват възпаление, болки и повишена температура. Направени проучвания 
показват, че положителният ефект продължава по-дълго в сравнение с ацетилсалициловата киселина. Това е от голямо значение при 
терапията на хронични заболявания, като артрит, остеоартрит, ревматоиден артрит и др. Екстрактът от кора на бяла върба притежава още 
антиоксидантни, антисептични и имуностимулиращи компоненти. Важно е да се подчертае, че естественият салицин и другите съединения 
открити във върбата са структурно различни от аспирина и не дразнят стомаха. Той помага при херпес, тъй като има силна антисептична 
способност при инфектирани рани, язви, и екземи.
Начин на употреба: при нужда 2-3 пъти на ден по 1-2 таблетки по време на или след храна с много течност. 

Doctor Nature 
Имуно комплекс - 60 капсули

Със силата на ехинацеята!
Състав: Всяка капсула съдържа екстракт от ехинацея – 125 mg, витамин С – 66 mg, 
екстракт от андрографис (Andrographis paniculata) – 16,67 mg, цинк – 5 mg, екстракт от 
гроздови семки (95%) - 5 mg. 
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: срив на имунитета, настинки и грип, 
бактериални и вирусни инфекции. Подсилва имунната система особено в сезоните на 
настинки и грип. Укрепва съпротивителните сили и способства за издръжливостта на 
организма.
Действие: Екстрактът от ехинацея - наричан още „естествена природна 
ваксина” - е най-успешният имуностимулант в света. Ехинацеята допринася за 
нормалното функциониране на имунната система и засилва съпротивителните и 
възстановителни сили на организма; при настинки, грип, вирусни и бактериални 
инфекции. Повишава енергията и тонуса. Подпомага организма в състояние на 
физически и психически стрес. Витамин С – човешкият организъм не произвежда 
витамин С и затова трябва да си го набавя от външни източници.  Витамин С е 
силен антиоксидант, участва в клетъчното дишане и допринася за нормалното 
функциониране на имунната система. Екстракт от андрографис – растението 
(Andrographis paniculata) е много популярно и се отглежда в Южна и Югоизточна 
Азия. В Индия е познато като „индийска ехинацея“. Подпомага за нормалното 
функциониране на белите дробове и подсилва имунната система. Цинк – този 
микроелемент участва в много ензимни системи в организма и има силен 
имуностимулиращ и антиоксидантен ефект. Екстрактът от гроздови семки е 
мощен антиоксидант – 20 пъти по-силен от витамин С. Подпомага имунната система. 
Допринася за нормалното функциониране на сърдечно-съдовата система. 
Начин на употреба: Препоръчва се 2-3 капсули дневно, след храна. 

Опаковка за 30 дни
Код: 30062
Цена: 9.90  лв.
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Капсули витамини + пчелно млечице - 120 капсули
За силна имунна система и жизненост!

Опаковка за 120 дни 
Код: 30469
Цена: 69.00 лв.

Състав: всяка капсула съдържа лиофилизирано пчелно млечице – 170 mg (отговарящо на 500 
mg природно пчелно млечице), витамин Е - 34,2 mg (50 I.E.), витамин В1 - 1,8 mg, витамин В2 - 2,5 
mg, витамин В6 - 2,3 mg, витамин В12 - 8,3 µg, ниацин - 18,2 mg, пантотенова киселина - 14,4 mg, 
фолиева киселина -  230 µg и биотин – 264 µg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: срив на имунната система, настинки 
и грип, тежки физически и психически натоварвания, липса на апетит, хронична умора, 
климактерични смущения, заболявания на стомашно-чревния тракт, хроничен запек, 
неврози, особено придружени с безсъние, чернодробни заболявания. Препоръчва се също 
при атеросклероза, хипер- и хипотония, атеросклероза на съдовете на долните крайници, 
стенокардия и състояния след прекаран инфаркт на миокарда, бронхиална астма, нарушена 
лактация, ставни заболявания с възпалителен характер, себорея и др. 
Действие: антивирусно, антибактериално, имуностимулиращо, подобрява обмяната на 
веществата, апетита, физическия и психически тонус.
Допълнително действие: подобрява кръвообразуването, регулира нивата на холестерола, 
стимулира функциите на жлезите с вътрешна секреция, забавя стареенето. Пчелното млечице 
стимулира растежа на стволовите клетки (базови клетки, които могат да се делят и да се 
превръщат в широка група клетки по сигнал на организма). 
Начин на употреба: 1 капсула 1 път на ден с чаша вода. Препоръчва се да се приема на гладно 
- сутрин или на обяд. Противопоказания за прием на пчелно млечице са алергията към него, 
болест на Адисон (хипокортицизъм) и неопластични процеси.

Знаете ли, че ... 
Силата на пчелното млечице е известна от aнтичността - още Хипократ (460-377 г. пр.н.е.) препоръчва 
пчелните продукти като средство за защита. Пчелното млечице има висока хранителна и биологична 
стойност. То съдържа всички основни вещества, необходими за изграждането на живия организъм: 
белтъчини, въглехидрати, липиди, богат спектър от витамини, минерали, а също и други биологично 
активни вещества. Пчелното млечице е уникална храна-лекарство, една от четирите клетъчни храни, 
истински природен дар, доказал през хилядолетията своята висока ефективност и прекрасно действие.  

Пропол - Д  - 40 дъвчащи таблетки
При болно и възпалено гърло!

Всяка таблетка съдържа: сух екстракт от прополис - 100mg; сух екстракт от ехинацея - 20mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: болно и възпалено гърло, инфекции и възпаления на 
дихателните пътища, настинки, грип, хрема, бронхит, кашлици, фарингит, трахеит.
Действие:  Супер ефективна комбинация от ехинацея и прополис за здрав имунитет и специфична 
защита на гърлото и дихателната система. Продуктът проявява противовирусно, антибактериално, 
противомикробно, противовъзпалително и имуностимулиращо действие.  
Допълнително действие: Прополисът е мощен и широкоспектърен природен антибиотик. 
Променливият му биологичен състав предотвратява възможността на микроорганизмите да развият 
резистентност. Богатият му състав оказва общо възстановително действие, стабилизира стените на 
съдовете, повишава жизнения тонус, активира регенерацията. Има обезболяващо действие, детоксикиращ 
ефект, защитава храносмилателната система. Ехинацеята е прекрасен природен имуноактиватор, 
особено в сезона на настинките и грипа. Има противовирусно, антибактериално и противовъзпалително 
действие, ефективно помага на организма за справяне с инфекции особено на дихателните пътища. 
Ехинацеята е най-широко и с най-голям успех използвано средство за повишаване на имунитета в целия 
свят!  Начин на употреба: 2-4 таблетки дневно, според нуждите.

Код: 30243   
Цена: 19.80 лв.

Спрей с прополис - 20  мл
За болно и възпалено гърло! Подходящ за деца и 

възрастни! С бърз ефект!
Състав: за 1 впръскване - прополис 61,75 mg; лечебна мъдрица - 15,42 mg; шипка - 1,17 mg. 
Equilibra препоръчва за подпомагане при: болно и възпалено гърло и нос, бронхити, ангини, 
кашлица, възпаления на горните дихателни пътища.
Действие: Иновативна формула с мощно противовъзпалително, противовирусно и антибактериално 
действие. Нормализира и успокоява лигавиците, повишава имунитета. Спрей-формата е лесна за употреба 
и дава бърз и траен резултат, подобрява дъха. Допълнително действие: Прополисът е известен от 
хилядолетия със своето общо укрепващо действие. Богатият му състав го прави най-мощният природен 
антибиотик.   Бързо снема възпаления на горните дихателни пътища. Лечебната мъдрица добавя 
откашлящ и успокояващ ефект, при загуба и пресипналост на гласа. Добавената шипка подкрепя 
съпротивителните сили на организма, активира обмяната, има противовъзпалително действие. 
Начин на употреба: 2-3 впръсквания 3-4 пъти дневно.

Код: 30244  
Цена: 26.00 лв.
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Състав: Всяка пастила съдържа екстракт от корен на лечебна ружа 170 mg, 
ментол, пчелен восък, масло от анасон, масло от евкалипт, масло от феникули 
(резене).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Възпалено гърло, 
дрезгав глас, кашлица от различен произход, изключително подходящ за 
отхрачване при заболяване на дихателните пътища (включително и при 
пушачи). 
Действие: Противовъзпалително и антисептично. Активните съставки 
в лечебната ружа  имат аналгетичен, антитусивен (противокашличен), 
успокояващ и омекотяващ гърлото ефект. Добре познат в народната медицина 
при възпаления и като отхрачващо средство при кашлица и бронхит. Действа 
обезболяващо върху лигавицата на дихателните пътица, като спомага за 
по-лесното изхвърляне на жилавите секрети. Етеричните масла от анасон и 
резене съдържат вещества със силно антисептично действие. Те спомагат за 
отделянето на бронхиалните секрети и отпушват носа. Ментолът и маслото 
от евкалипт са познати от дълги години с бактерицидното и противовирусно 
действие. Те са особено подходящи за подпомагане лечението на белодробни 
заболявания.
Начин на употреба: 3-4 пъти на ден по 1 пастила.

Опаковка за  30 дни
Код: 30436    
Цена: 39.00 лв.

Пастили с лечебна ружа и евкалипт - 
90 пастили

Благоприятни при кашлица и дрезгав глас, при 
проблеми с дихателните пътища! 

С приятен вкус!

Пастили за гърло - 180 таблетки
При дрезгав и изтощен глас, при раздразнено гърло!

Състав: морска сол (10%), концентрат от червена боровинка.
Sanct Bernhard препоръчва за: Учители, лектори и хора, които страдат от проблеми с гласа. 
Болки и раздразнения на гърлото и устата.
Действие: Морската сол помага за лечението на инфекцията и възпалението на гласните  
струни и болезненото гърло. Екстрактът от червена боровинка съдържа танини, които се 
използват за ускоряване заздравяването на раните след посещение в стоматологичен кабинет. 
Същите танини, правят червената боровинка чудесно средство за намаляване на възпалението 
на гърлото, в резултат на инфекция, настинка или алергична реакция.
Допълнително действие: Продуктът е изключително подходящ за дрезгав и пресипнал глас.
Начин на употреба:  Смучете 2-4 пастила преди хранене до пълно разтваряне в устната кухина.

Код: 30515
Цена: 26.30 лв.

Код: 304351
Цена: 16.00 лв.

Бонбони с балсам от градински чай - 170 грама бонбони

Състав: Екстракт от градински чай, захар, глюкозен сироп.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: кашлица от различен произход, дрезгав 
глас, лош дъх, възпалено гърло, други възпаления в устната кухина, афти и т.н. 
Действие: Градинският чай се прилага успешно като антисептично средство и антиоксидант, 
има противовъзпалителен ефект и подпомага храносмилането. Използва се при заболявания на 
горните дихателни пътища и при стомашни проблеми.  Екстрактът от градински чай съдържа 
редица ценни вещества, сред които – флавоноиди, моно-, би- и сесквитерпени (съставна част 
на етеричното масло), провитамин А, витамини от група B, урзолова киселина, никотинова 
киселина и др. Всички тези съставки оказват редица полезни ефекти, насочени срещу различни 
вредни причинители - бактерии, гъбички и вируси.
Начин на употреба: 4-5 пъти на ден по 1 бонбон.

Благоприятни при кашлица и дрезгав глас!
С приятен вкус!
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Масло от черен кимион + витамини и 
мастни киселини 180 капсули

Маслото на фараоните

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

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто египетско масло от 
черен кимион, естествен витамин Е-10 I.E, пантотенова киселина - 6 mg 
фолиева киселина - 100 g и биотин - 100 g.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: алергии, астма, 
главоболие, мигрена, срив на имунната система, паразитни заболявания 
и противопаразитно въздействие (като основно или съпътстващо 
действие), хипертония и повишен холестерол, язва, гастрит, газове, 
отпадналост, хронична умора. 
Действие: Уникалният състав на маслото от черен кимион определя 
основните му действия: имуностимулиращо, противотуморно, 
антибактериално. Регулира хормоналния и липиден баланс, стойностите 
на артериалното налягане. 
Допълнително действие: Подобрява функциите на тимусната жлеза, 
стимулира костния мозък, подобрява кръвоснабдяването, стимулира 
сексуалната активност, богат източник на незаменими аминокиселини. 
Заздравява кожата, ноктите и косата. 
Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1-2 капсули се приемат с вода 
или друга течност. 

Опаковка за 90 дни
Код: 30409    
Цена: 49.00 лв.

Код: 30445
Цена: 65.00 лв.

Чисто масло от черен кимион - 250 мл
Състав: 100% чисто масло от египетски черен кимион (Nigella Sativa Seed Oi)
Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1 чаена лъжица (5 ml) прието поне 30 минути 
преди хранене). Може да се приема като подправка към салати или други студени ястия. 

Знаете ли, че......
Маслото от черен кимион се нарича „маслото на фараоните“, тъй като е намерено 
в гробниците на Тутанкамон и други египетски фараони. То е било не-отменна част 
от живота в древен Рим, Гърция, Близкия и Среден Изток. Извлича се от семена на 
египетското растение Nigella sativ чрез щадящо студено пре-соване. Днес лечебните 
качества на черния кимион са известни и има регистрирани 5 патента в САЩ и Европа: за 
борба и лечение на астма, алергии, диабет, псориазис, а също като антивирусно средство 
и имуностимулатор и инхибитор на растежа на ракови клетки.

Здрави и красиви с маслото на фараоните! Силно подхранващ 
крем за всеки тип кожа с висок процент на биологично активни 

полиненаситени мастни киселини! С масло от черен кимион, 
жожоба, невен, авокадо, пшеничен зародиш.

- За активна грижа за здравето на кожата и нейния изящен вид. 

- Маслото от черен кимион има имуностимулиращо, антибактериално, антивирусно и 
заздравяващо действие. Подобрява кръвообращението на кожата.

- Маслото от авокадо прониква дълбоко в кожата и я предпазва от изсушаване.

- Маслото от жожоба притежава висока проникваща способност, без да оставя мазен 
блясък по кожата. Заедно с маслото от пшеничен зародиш подхранват, регенерират и 
засилват естествените защитни функции и метаболизма на кожата.

Код: 50121    
Цена: 39.00 лв.

Актив крем с масло от черен кимион - 100 мл  
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Сокът на дълголетието! Мощен имуномодулатор и силен антиоксидант!
Чист органичен сок с високо качество от прясно откъснати плодове Нони 

от контролиран биологичен район с добавка и вкус на малина.
Нашият витален сок Нони се получава от чист сок от плодовете на Morinda citrifolia, отглеждани в 
Таити, в контролиран биологичен регион. Използваните плодове се берат и свежи се преработват 
грижливо, така че сокът да запази пълната сила на плода. Добавеният сок от малина придава приятен 
вкус и засилва биологичната активност.
Състав: чист органичен сок от нони - 90%, органичен сок от малина - 9,6%.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: вирусни и бактериални инфекции; диабет; регулира-
не на кръвното налягане; хепатит; тумори, кисти; безплодие, менструални болки, запушени маточни 
тръби, артрит и ставни болки; остеопороза и фрактура на костите; астма, синузит, кашлица, катар, 
бронхит; мигрена и главоболие, депресия; болести на простатата; изгаряния; при проблеми на чер-
ния дроб, бъбреците, пикочния мехур, дебелото черво.
Действиe: Виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda citrifolia L) е един от най-силните антиок-
сиданти, познати на човека. Ефективно подпомага състоянието и дейността на сърдечно-съдовата и 
храносмилателната системи. Има мощен болкоуспокояващ ефект. Подобрява клетъчната обмяна и 
регенерацията. Нормализира кръвното налягане.
Допълнително действие: Високоефективен общотонизиращ продукт. Притежава антибактериал-
ни и противовъзпалителни свойства. Стимулира имунната система чрез активиране на Т-клетките и 
макрофагите, в резултат на което има и противотуморна активност. Подобрява сексуалната функция.
Начин на употреба: Един път дневно, сутрин преди хранене по 30 ml (около 2 супени лъжици или 
1 мерителна капачка).

Dr.Nature  Нони сок от Таити - 946 мл Dr.Nature Годжи Бленд - 946 мл
За силна имунна система, здрав черен дроб, засилена Ин 

енергия, плодовитост и добро зрение!
Състав: чист сок от годжи бери, черна череша, круша, ябълка, макуи, нар, червена 
боровинка, боровинка, малина, бъз.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: проблеми с очите и зрението, срив на имунната 
система, умора, отпадналост, възстановяване след заболяване, проблеми със сърдечно-
съдовата система и черния дроб, дегенеративни проблеми със зрението, еректилна 
дисфункция, работа в неблагоприятни условия.
Действие: Уникална комбинация от супер здравословни сокове, с мощно антиоксидантно 
действие. Сокът от Годжи (лиций) е с изключително богат състав – съдържа 8 
жизненоважни аминокиселини, микроелементи – фосфор, цинк, калций, желязо, мед, 
калий, магнезий, натрий и селен, витамини – В1, В2, В6, А, Е, С. Богатият му състав определя 
и широкоспектърното му действие – антибактериално, антимикотично, антиоксидантно, 
тонизира черния дроб и бъбреците, подхранва кръвта, овлажнява белите дробове, 
увеличава произвоството на сперматозоиди при мъжете и осигурява цялостна детоксикация 
на организма. Изключително богат на естествени антиоксиданти с високо съдържание на 
лутеин, зеаксантин, бета-каротен и др. Подходящ за поддържане здравето на очите. Годжи 
Плюс е супер храна, богата на полизахариди, които подобряват структурата на чревния 
епител, повишават усвояването на минерали, регулирането на глюкозата в кръвта. Понижава 
холестерола, засилва метаболизма, забавя стареенето.
Допълнително действие: Добавените в Годжи Бленд супер здравословни сокове, допълват 
и усилват действието му. Синергичният ефект бързо активира самовъзстановителните сили 
на организма, повишава имунитета, подобрява зрението, оказва противотуморно действие, 
нормализира функциите на сърдечно-съдовата и отделителната система, подобряват 
сексуалната активност. 
Начин на употреба: 1 път дневно по 30мл (1 мерителна капачка или 2 с.л).

Код: 30812
Цена: 56.00 лв.

Код: 30811
Цена: 56.00 лв.

Код: 50111    
Цена: 45.00 лв.

Крем Нони - 100 мл

Богатият му и балансиран състав подхранва кожата, гарантира нейната защита и бърза 
регенерация при проблемна кожа, рани, изгаряния, обриви, груба кожа. Попива бързо, съхранява 
влагата в кожата и я насища с биологично-активни вещества, които засилват естествените защитни 
функции на кожата и нейния метаболизъм.  Забавя стареенето, успокоява и защитава. С мощно 
антиоксидантно действие.Стимулира имунната система на кожата.

С екстракт от Нони и масло от жожоба! Уникален крем, чието 
действие се усеща след първото нанасяне
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Dr.Nature - Здравословен комплекс от 
седемте супер растения – 946 мл

Уникална течна формула, която предлага здравословен микс от седемте 
най-популярни в света с лечебните си свойства супер растения!

Код: 30801
Цена: 56.00 лв.

Състав: годжи, мангостийн, нони, акаи, каму-каму, макуи и алое вера.
Dr.Nature препоръчва редовния прием на комплекса, като изключително полезен за подобряване 
на общото здравословно състояние, имунитета, енергийния тонус и антиоксидантната активност, 
както и като богат източник на важни за организма витамини (В1, В2, В3, С и Е), минерали 
(калций, магнезий, фосфор и калий), незаменими мастни киселини (Омега 3-6-9), незаменими 
аминокиселини, протеини, фибри и полизахариди.
Действие: Годжи – подпомага при: срив на имунната система, умора, отпадналост, проблеми 
със сърдечно-съдовата система и черния дроб, дегенеративни проблеми с очите; помага 
за: подобряване на зрението, контрол на кръвното налягане и кръвната захар. Има мощен 
противостареещ ефект. Мангостийн – подпомага при: болки и проблеми със ставите, 
атеросклероза, артрит, остеопороза, камъни в бъбреците, кожни проблеми, срив на имунитета, 
наднормено тегло.  Има мощен антиоксидантен и противотуморен ефект. Нони – мощен 
имуномодулатор и антиоксидант. Подпомага при: вирусни и бактериални инфекции, проблеми 
на сърдечно-съдовата, храносмилателната, отделителната и дихателната системи. Има 
болкоуспокояващ ефект. Акаи – съдържа до 33 пъти повече антиоксиданти от червеното грозде 
и подпомага изключително мощно здравето на сърцето, увеличава енергията и издържливостта, 
забавя стареенето и регулира нивата на лошия холестерол. Каму-каму – съдържа 30 пъти 
повече витамин С от портокала, има мощно антиоксидантно, имуностимулиращо, тонизиращо 
и противостареещо действие. Макуи – богат източник на витамин А, С, калций, желязо, калий 
и антоциани. Има силен имуностимулиращ и антиоксидантен ефект. Отличен резултат за 
неутрализирането на свободните радикали.  Алое вера – растение чудо, известно от векове с 
ползите си за здравето и красотата. Притежава широк спектър от действия, особено благоприятни 
за стомашно-чревния тракт, отделителната система, опорно-двигателната система, кожата, очите, 
имунитета и др. Има мощно противовъзпалително, антивирусно и антигъбично действие.
Начин на употреба: От 1 до 3 пъти дневно, преди хранене по 30 ml (около 2 супени лъжици или 
1 мерителна капачка).

 

DR SILVER – сребърна вода - 
75 мл спрей – 150 ppm

Суперактивна и удобна за вътрешна и външна употреба!

Действие и ефекти:
• Сребърната вода работи в много широк спектър без никакво увреждане на клетките на тялото. 
Сребърните наночастици стимулират растежа на увредените тъкани и допринася за бързото 
им и ефективно възстановяване. При някои изследванията се установява, че при въздействие 
с колоидно сребро върху ракови клетки, те започват да намаляват и се превръщат в нормални 
такива.
• Сребърната вода може да се използва за дезинфекциране на плодове и зеленчуци. Прилага се 
успешно против отслабване на имунната система и за бързото възстановяване след боледуване 
или след диети за отслабване.
• Сребърната вода е изключително ефикасна при третиране на някои кожни проблеми, белези, 
при отворени рани и язви и различни кожни инфекции и заболявания.
• Сребърната вода се бори успешно и елиминира гъбички(кандида), бактерии, вируси и спирохети.

Допълнителни свойства на Сребърната вода:
• Регулярните гаргари на гърлото и капването с капкомер в носа на сребърна вода ще помогне да 
бъдат унищожени патогенните вируси в носоглътката и защитава от простудни инфекции. 
• Неприятният мирис на потта под мишниците се дължи на намиращите се там микроорганизми, 
които разлагат отделящата се пот. Периодичното пръскане с лечебно колоидното сребро под 
мишниците премахва неприятния мирис на потта. 

Начин на употреба:
• външно - задръжте бутилката изправена и напръскайте върху кожата, върху повърхностни рани, 
изгаряния и други случаи за дезинфекция.
•вътрешно – приемайте 1 - 3 пъти дневно по 1мл (7 впръсквания) директно в устата.
 

Код: 20028
Цена: 7.80 лв.
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Dr.Nature - Алое вера гел - 946 мл
Истинският „естествен лечител”!

Сертифициран от IASC
Съществуват повече от 300 разновидности на растението алое, но Aloe Vera Barbadensis 
има най-добрите лечебни свойства, поради което е известно още като „Чудото на 
растенията”. Най-скъпоценната част от растението за лекарствени и здравни цели е гелът, 
който се намира в сърцевината на листата. Гелът е най-чистата форма на „алое продукт” и 
е с максимално близки свойства до тези на живото растение.

Състав: Гел от сърцевината на листата на Aloe Vera Barbadensis – 98%.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: срив на имунната система, алергии, 
екземи, дерматити, акне, херпес симплекс, стомашни проблеми, диабет, атеросклероза, 
отпадналост, проблемна кожа, повишен холестерол, рани, контузии, болки в мускули 
и сухожилия, възпаления на дихателните пътища, болки и шум в ушите, хемороиди, 
бактериални и вирусни инфекции.
Действие: Гелът от алое вера е мощен източник на: аминокиселини (в това число 8 
незаменими), витамини (А, В1, В2, В6, В12, С и Е, фолиева киселина и никотинамид), микро- 
и макроелементи (калций, натрий, желязо, калий, хром, магнезий, манган, мед и цинк). Има 
доказано имуномодулиращо, антиоксидантно, противовъзпалително, противоалергично, 
антибактериално, болкоуспокояващо, регенеративно и противотуморно действие. 
Подобрява храносмилателната и отделителната системи. Повлиява положително 
подвижността на ставите и мускулите.
Алое вера гел е особено благоприятен при хора с различни кожни проблеми. След като 
се абсорбира в кожата, растението стимулира фибробластните клетки и тяхната бърза 
регенерация. Това са клетките, които произвеждат колаген и еластин в кожата, така че се 
получава отличен подмладяващ и оздравителен ефект. Кожата се хидратира и стяга.

Начин на употреба: От 1 до 3 пъти дневно преди хранене по 30 ml (около 2 супени 
лъжици или 1 мерителна капачка).Код: 30800

Цена: 39.00 лв.

Код: 30809
Цена: 39.00 лв.

Dr Nature Алое Вера Сок
с червена боровинка 946 мл

Органични сокове от Алое Вера (99,7% Aloe Vera  Barbadensis Miller) с 
добавка на червена боровинка или портокал и манго за приятен вкус. 

Dr Nature Алое Вера Сок
с портокал и манго 946 мл

Код: 30810
Цена: 39.00 лв.
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Чист екстра сок от Алое Вера 1000 ml
За здраве, младост и красота

Състав: 100% чист сок от алое (Aloe vera var. barbadensis Miller - 99,55 %).
Equilibra препоръчва за подпомагане при: общо укрепване на организма, кожни проблеми – 
екзема, псориазис, язви, изгаряния, акне; облекчение при стомашни проблеми като колит, дивертикулит 
и синдром на раздразнените черва; болести, дължащи се на разстройство на имунната система като 
артрит, астма, следвирусен синдром и лупус; алергии, диабет, атеросклероза, отпадналост, повишен 
холестерол,  болки в мускули и сухожилия, възпаления на дихателните пътища, хемороиди, бактериални 
и вирусни инфекции. 
Equilibra сок Алое Вера Екстра съдържа 100% чист, неразреден сок, получен от подбрани листа 
на Aloe Vera Barbadensis VAR Miller (99,55 %), които са студено обработени и студено стабилизирани 
за максимална защита и запазването на оригиналните съставки  на продукта. Антиоксидантите 
в Алое се борят с разрушителните „свободни радикали”. Смята се, че те са причинители на много 
болести, включително някои форми на рак, както и че ускоряват процеса на стареене. Сокът от Алое 
Вера съдържа богата гама от витамини (най-важните са антиоксидантите С и Е, както и бета каротина, 
който организмът преработва във витамин А) и минерали (магнезий, манган, цинк, мед, хром, калций, 
натрий, калий и желязо) включително и редкия витамин В12. Алое вера е и едно от малкото растения 
в света, източник на витамин В12. Това превръща сока от Алое Вера в незаменима хранителна добавка 
за всички вегетарианци. В сока се съдържа фолиева киселина, която е особено препоръчвана  на 
всички жени, планиращи бременност; дълговерижни полизахариди, които укрепват имунната система; 
ензими –  липази и протеази, които разграждат храната и допринасят за храносмилането, както и 
карбоксипептидаза – ензим, свързан с възпалителните процеси и др. Тази уникална напитка е и 
източник на седем от осемте незаменими есенциални аминокиселини, които са директно свързани с 
растежа на клетките и не се синтезират от организма. 
Начин на употреба: 50 ml (1 мерителна капачка) на ден. 
След отваряне да се съхранява в хладилник и да се използва в рамките на 30 дни.        

Код: 30247   
Цена: 39.90 лв.

ЛИНИЯТА АЛОЕ

АЛОЕ ВЕРА НА ЕКУИЛИБРА

ОТ РАСТЕНИЕТО ДО СУРОВИЯ МАТЕРИАЛ

Чист екстра сок от 
Алое Вера 500 мл СВОЙСТВА НА АЛОЕ ВЕРА

РЕГЕНЕРИРАЩИ ПРЕЧИСТВАЩИ

ИМУНОСТИМУЛИРАЩИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ

Алое Вера сок с вкус 
на праскова 1000 мл 

Алое Вера сок с вкус 
на праскова 500 мл

ОБРАБОТВАНЕ
Културите са внимателно подбирани и растенията са отглеждани, 

без използването на пестициди.

СЪБИРАНЕ
Листата се събират много внимателно, ръчно, листо по листо, 

след прецизен подбор, за да се избегне окисляване на активните 
елементи, които съдържат.

ДЕКОРТИКАЦИЯ И СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ
Листата се измиват и почистват, за да се премахнат всякакви 

елементи, които могат да ги замърсят.
Първото рязане има за цел да се провери целостта на вътрешната 
месеста част на листото. После листото се декортикира ръчно 
посредством филиране и се подлага на студено пресоване, 

без филтриращи процеси.

РЕЗУЛТАТИ
Алое Вера на Екуилибра, богато на целулоза, запазва в най-висока 
степен оригиналните свойства, съдържащи се в свежото растение.

Продуктът не е пастьоризиран и поради това оригиналните 
компоненти за напълно запазени.

Код: 30248  
Цена: 21.90 лв.

Код: 30245  
Цена: 39.90 лв.

Код: 30246  
Цена: 21.90 лв.
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АЛОЕ - 1000 мл чист сок 
За истинско здраве и красота!

Алое Вера + витамини - 100 капсули
Бъдете здрави с „Царицата на растенията”!   

Сокът от Алое Вера се добива от вътрешния сок на пресни растения алое (aloe vera barbadensis 
miller). Използва се само неразреденият сок. Грижливата преработка, незабавна след брането, 
гарантира запазването на всички полезни компоненти.
Състав: Сок от Алое Вера (aloe vera barbadensis miller) – (99,7%).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: срив на имунната система, алергични 
заболявания, екземи, дерматити, акне, херпес симплекс, туморни заболявания, стомашни 
проблеми, диабет, атеросклероза, отпадналост, проблемна кожа, повишен холестерол, рани, 
контузии, болки в мускули и сухожилия, възпаления на дихателните пътища, болки и шум в 
ушите, хемороиди, бактериални и вирусни инфекции.
Действие: Сокът от алое има доказано имуномодулиращо, антиоксидантно, 
противовъзпалително, противотуморно действие. Подобрява обменните процеси в организма.
Допълнително действие: Има мощно противоалергично, антибактериално, 
болкоуспокояващо, регенеративно действие. Подобрява храносмилателната и отделителната 
системи и еластичността на кръвоносните съдове. Повлиява положително подвижността на 
ставите и мускулите. Поради факта, че е изцяло естествен продукт, са възможни малки вариации 
на външен вид, цвят и вкус, които не намаляват качеството на сока. Сокът от Алое Вера е мощен 
източник на: аминокиселини (в това число 8 незаменими), витамини (А, В1, В2, В6, В12, С и Е, 
фолиева киселина и никотина-мид), микро- и макроелементи (калций, натрий, желязо, калий, 
хром, магнезий, манган, мед и цинк).
Начин на употреба: 3 пъти дневно преди хранене по 20 ml (около 2 супени лъжици) сок от 
алое вера, смесен с плодов сок.

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

IASC 
quality

Опаковка за 20 дни
Код: 30403  
Цена: 39.00 лв.

Опаковка за 35 дни
Код: 30417
Цена: 67.50 лв.

Спирулина Актив 3 - 360 капсули 
Естествена енергия за всеки ден!  

Състав: спирулина на прах (80 %). Всяка капсула съдържа 300 mg висококачествени 
естествени микроводорасли спирулина - Spirulina pacifica hawaii.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: възстановяване от тежки 
заболявания, здравословно отслабване, артритни болки, хипогликемия, предменструален 
синдром (ПМС), екземи, регулиране нивата на холестерола, кръвното налягане и 
кръвната захар, при тежки физически натоварвания. 
Действие: Спирулината е мощен антиоксидант и засилва  имунната система. Понижава 
нивата на холестерола и подобрява абсорбцията на минералните вещества.  
Допълнително действие: Спирулината подпомага: нормалното функциониране на 
кръвоносната и нервната системи, обновяването на тъканите и възстановяването на 
организма.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 3-4 капсули с много вода половин час преди 
хранене.

Знаете ли, че...
Спирулината е вид едноклетъчно синьо-зелено водорасло (съдържа както хлорофил, така и 
фикоцианин), което вирее при горещ, слънчев климат  в сладки води. Наричат я „супер храна” 
или „храната на бъдещето” заради удивителната и способност да синтезира висококачествена, 
концентрирана храна по-ефикасно от всяко друго водорасло. Заради своя  биологически 
уравновесен състав, спирулината се препоръчва като допълнение при вегетариански, 
макробиотичен и конвенционален начин на хранене, при редукционни диети, на спортисти и 
лица с хипогликемия. В нея се съдържат такива високи концентрации от хранителни вещества, 
които не се откриват при нито един вид зърнени култури, билки или други растения, а именно: 
от 61 до 71% чист протеин, с перфектен баланс на всички аминокиселини; различни  витамини, 
минерали и каротеноиди (вид антиоксиданти, които предпазват клетките от увреждане), бета 
каротин, нетоксично желязо, витамини Е и В12, хлорофил, калций, селен, магнезий, цинк, мед, хром, 
ензими и есенциални мастни киселини (включително гамалиноленова киселина, която се съдържа 
в майчиното мляко). Спирулината за капсулите на Sanct Bernhard се отглежда в естествени условия 
на хавайското крайбрежие.

Опаковка за 40 дни
Код: 30433 
Цена: 79.50 лв.
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АФА - 120 таблетки
Еликсир за мозъка и тялото!

Състав: всяка таблетка съдържа 250 mg 100% чисто синьо-зелено водорасло 
Аfanizomenon Flos Aguae(AFA)  от Кламатското езеро.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: тежки психически и 
физически натоварвания, срив на имунната система, стрес, хронична умора, 
депресии, нервно-психични разстройства, възстановяване след инфаркт, 
възстановяване след тежки и продължителни заболявания, болест на Алцхаймер и 
Паркинсон,епилепсия, анемия
Действие: Водораслите АФА от кламатското езеро са мощен биостимулатор и 
естествен пречистващ и регенериращ продукт. Активират основната адаптогенна 
ПНЕИ система в организма, включваща психика, нервна система, ендокринна 
система и клетъчни хормони и имунна система. 
Допълнително действие: Подобряват общото физическо и психическо състояние, 
съня, подобряват настроението, паметта, концентрацията и издръжливостта при 
умствени натоварвания. Стимулира функционирането на епифиза, хипоталамус и 
хипофиза.
Начин на употреба: 3 пъти дневно по 1-2 таблетки, приемани  с течност.

Знаете ли, че...
Кламатските водорасли Аfanizomenon Flos Aguae- AFA са първите живи организми на нашата 
планета, появили се някъде преди 4 млрд години. Синьо-зелените микроводорасли растат 
във вода, която идва от геотермални и вулканични източници, затова те съдържат богата 
гама от органични минерали - калций, хром, кобалт, мед, желязо, магнезий, манган, калий, 
бор, фосфор, селен, натрий, сяра, титан, ванадий, цинк и др. По минерално съдържание AFA 
прилича на океанските водорасли като например келп, но не съдържа толкова йод. Това е 
особено важно за хората, които имат проблеми с щитовидната жлеза. 
Аминокиселинният профил на синьо-зелените водорасли АФА е сходен с този на човешкото 
тяло, а белтъчното им съдържание е няколко пъти по-високо от това на месото, соята и 
другите традиционни протеинови източници. Те се усвояват отлично от човешкия организъм 
и са пълноценен естествен източник на минерали, аминокиселини, ензими, антиоксиданти, 
хлорофил, бета-каротин, витамини и други.

Опаковка за 40 дни
Код: 30418   
Цена: 78.00 лв.
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Супер комплекс Зелено здраве - 946  мл
За тези, които наистина ценят своето здраве!

Състав: синьо-зелени водорасли от Кламатското езеро (AFA), спирулина, хлорела, алфа-алфа, пшенични къл-
нове, сок от ечемик, хлорофил.
Действие: Това е фантастична течна формула, съдържаща уникален микс от най-добрите в света натурални 
зелени клетъчни супер храни, като микроводорасли и зародиши, които по естествен начин регенерират и 
изпълват клетките с енергия, стимулират метаболизма и поддържат съвършения баланс на организма, като 
му помагат да се справи с едни от най-тежките болести на нашето време. Синьо-зелените водорасли AFA 
– подпомагат при срив на имунитета, тежки физически и психически натоварвания, стрес, депресия, хронична 
умора, възстановяват след тежки заболявания, подобряват настроението, паметта и концентрацията, дейст-
ват като мощен биостимулатор и антиоксидант, имат силен детоксикиращ и регенериращ ефект. Активират 
стволовите клетки като, според последни проучвания, стимулират отделянето на зрелите стволови клетки и 
мигрирането им до тези части на тялото, които имат най-голяма нужда от тях за обновяването си (там стволо-
вите клетки се трансформират в нови здрави клетки). Спирулина – има мощно антиоксидантно и имуности-
мулиращо действие, регулира нивата на кръвната захар, кръвното налягане и холестерола, подпомага за здра-
вословно отслабване, възстановява след тежки натоварвания, подпомага функциите на храносмилателната 
система, помага при запек. Хлорела – много богата на хлорофил, витамини, минерали, ДНК и РНК, което я 
прави изключително полезна за мозъка и дълголетието. Отлично детоксикира и регенира, помага за всякакви 
проблеми в храносмилателния тракт, балансира pH на организма, поддържа нормалните нива на кръвна-
та захар, холестерола и кръвното налягане, премахва запека и лошия дъх, укрепва имунитета. Алфа-алфа 
(люцерна) – подсилва дейността на храносмилателната система, подпомага при възпаления и инфекции на 
отделителната система, неутрализира вредните токсини, алкализира организма, има мек диуретичен ефект, 
помага при безсъние. Биологът Франк Бауър нарича алфа-алфа „големият изцерител”, заради многобройните 
и полезни ефекти. Пшенични кълнове – също богати на хлорофил, антиоксиданти, витамини и др., засилват 
метаболизма, намаляват образуването на камъни в бъбреците, подпомагат за облекчаване на колики, гадене, 
стомашни разтройства и газове, действат профилактично на цялата храносмилателна система, ревитализират 
организма. Сок от ечемик – съдържа естествени витамини, минерали, фибри и протеини, мощен антио-
ксидант, повишава енергията на организма и стимулира имунната система, подържа нормални нива на хо-
лестерола и кръвното налягане, облекчава ставно-артритните болки. Хлорофил - изключително полезен за 
здравето на храносмилателната система, изчиства и детоксикира, зарежда клетките с енергия.
Начин на употреба: Един път дневно, сутрин преди хранене по 30 ml (около 2 супени лъжици или 1 мери-
телна капачка).

Код: 30805
Цена: 69.00 лв.
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Хлорела - 180 капсули

Спрете възпалителните процеси в организма!

Състав: Всяка капсула съдържа 320 mg микроводорасло хлорела на прах.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: дисбактериоза, хронични 
и остри възпалителни процеси от вирусен и бактериален произход, остри 
респираторни заболявания, атеросклероза, простатит, язви, гастрити, хемороиди.
Действие: Хлорелата е силен имуностимулант. Намалява кръвното налягане 
и лошия холестерол. Има противотуморно действие. Използва се при лъче- и 
химиотерапия. Подобрява баланса на бактериите в стомашно чревния тракт. 
Прочиства кръвта,черния дроб, бъбреците и червата. При радиация, химически 
токсини и тежки метали в организма.
Допълнително действие: Хлорелата подобрява храносмилането, усвояването 
и отделянето - фибрите в структурата на водораслото стимулират перисталтиката, 
спомагат за растежа на полезните за тракта аеробни организми и е подходяща за 
употреба от хора, страдащи от гастрити, колити, язва и хемороиди.
Начин на употреба: 2 пъти дневно по 3 капсули приемани с течност.

Знаете ли, че...
Хлорелата е най-богата от всички храни на ДНК и РНК и това я прави изключителна храна 
за мозъка и за дълголетие. Тя е по-богата на хлорофил (28.9гр/кг) от което и да е растение, 
оттам идва и името й. Хлорофилът има кръвотворен и анти-раков ефект. Съдържа над 20 
витамина (А, от В1 до В12, С, Д, Е, К и др.) и минерала с висока биологична активност, като от 
трите микроводорасли (хлорела, АФА, сипрулина) е най-богата на желязо и цинк. За разлика 
от другите зелени водорасли, клетъчната стена на Хлорела се състои главно от целулоза 
и хитин. Това се дължи на високото съдържание на целулоза в клетъчната стена, което й 
позволява да се свързва с токсичните вещества и замърсявания и да ги елиминира, което 
дава на Хлорела високия потенциал за абсорбиране и детоксикация през червата. Тя е много 
подходяща като част от програмите за детоксикация.

Опаковка за 30 дни
Код: 30419 
Цена: 59.00 лв.

ОРС Комплекс - 90 капсули
Със силата на най-добрите природни антиоксиданти! 

Възвръща здравето, енергията и младостта!

Състав: Всяка капсула съдържа полифеноли – 215mg, от които олигомерни 
проантоцианидини(OPC) – 62mg, биофлавоноиди – 90mg, витамин С – 12,5mg. Съдържа 
екстракти от гроздови семки, зелен чай, червено вино, ацерола на прах. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: защита от свободните радикали, 
понижен имунитет, простудни заболявания, тежко и продължително боледуване, заболявания 
на сърцето и кръвоносните съдове, нарушена липидна обмяна, злокачествени проблеми, 
хронична умора, оксидантен стрес,тютюнопушене, атеросклероза. 
OPC Complex e мощен природен продукт с максимална антиоксидантна активност, който 
е богат източник на олигомерни проантоцианиди и полифеноли, получени от естествени 
източници. 
Действие: Екстрактът от гроздови семки съдържа олигомерни проантоцианидини - мощни 
антиоксиданти, които предпазват клетките от разрушителното действие на свободните 
радикали. Те са едни от малкото антиоксиданти, които преминават през стените на клетките 
на мозъка и кръвоносните съдове. Едновременно с това подпомагат нормалната циркулация 
на кръвта към малките периферни съдове, правят кръвоносните съдове еластични, което 
пък води до намаляване на кръвното налягане. Екстрактът от гроздови семки подобрява 
проходимостта на кръвоносните съдове и предпазва от образуване на плаки и тромби в 
артериите, а също така заздравява стените на вените.
Допълнително действие: Биофлавоноидите са природни полифеноли с мощен 
антиоксидантен ефект, които укрепват стените на капилярите и ефективно се борят със 
свободните радикали, които представляват високоагресивни частици, предизвикващи 
верижни реакции на окисление в клетъчната мембрана. В резултат настъпва деградация, 
разграждане на важни протеини и на клетъчните структури. Настъпва оксидативен стрес - 
сривът в системата за имунна защита е толкова голям, че организмът не може да се справи 
– клетките умират или мутират. Смята се, че свободните радикали са рисков фактор за ракови 
и сърдечно - съдови заболявания.
Начин на употреба: 1-2 капсули два пъти дневно. Приемайте всяка доза с поне 1 чаша вода.

Код: 30509
Цена: 93.50 лв.
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Опаковка за 100 дни
Код: 30442
Цена: 39.00 лв.

Каротин плюс - 100 капсули
Супер формула против стареене! 

Здрави, красиви, защитени, с прекрасни очи!
Състав: Бета каротен – 8 mg, масло от вечерна роза – 300 mg, витамин Е – 15 mg, ниацин – 12 mg, витамин 
В6 – 1,05 mg, витамин В2 – 1,05mg, витамин В1- 0,82 mg, витамин В12 – 1,88 µg, фолиева киселина – 150 µg, 
биотин – 37,5 µg, пантотенова киселина – 4,5 mg. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: уморени и натоварени очи, за забавяне процесите 
на стареене, проблеми със сърдечно-съдовата система, при излагане на слънчево въздействие, за борба 
с последствията на замърсената околна среда и свободните радикали. За здрава и красива кожа. За пред-
пазване от рак на кожата.
Действие: Бета каротeнът има мощно антиоксидантно действие - неутрализира свободните радикали и 
предизвикваните от тях оксидантни разрушителни процеси в тялото, участва в синтеза на белтъци и ан-
титела (имуноглобулин). Ефективно забавя процесите на стареене. Той е провитамин на витамин А, който 
се синтезира в черния дроб според потребностите на организма. Бета каротeнът защитава от развитие на 
туморни образования, от атеросклероза, намалява риска от коронарни проблеми. Играе важна роля за 
защита на ненаситените мастни киселини от свободните радикали, помага за подържането на нормалната 
клетъчна функция и възпрепятства злокачествените изменения на клетките. 
Допълнително действие: Подпомага зрението и защитава кожата от външни влияния и особено от UV 
лъчите. Предпазва лигавиците на дихателната, храносмилателната и пикочно-половата система. Подобря-
ва тена и предпазва от появата на пигментации по кожата.  Съдържащите се в маслото от вечерна роза 
полиненаситени киселини (особено гама-линоленова) и богатия витаминен комплекс към продукта до-
пълнително подпомагат обменните процеси, стабилизират състоянието на сърдечно-съдовата, нервната, 
отделителната системи. Правят кожата здрава, красива и защитена.
Дефицитът на витамин А може да доведе до образуване на камъни в жлъчката и бъбреците, поради това, 
че епителните клетkи се излющват и могат да послужат като ядро, около което се утаяват минерални соли.
Начин на употреба: 1-2 пъти дневно по 1 капсула с вода.

Знаете ли, че ...
Бета-каротенът е може би най-познатият от над 50-те каротеноида, които се срещат в природата. Той представлява провитамин А  - съединение, което 
може да се превърне в тялото в ретинол - активната форма на витамин А. Бета-каротeнът е естествен пигмент, който произвежда цветове в оранжево 
и жълто. Поради тази причина повечето от съдържащите го храни са в тези цветове. Той изчиства токсичните свободни радикали, особено получените 
от химикали във въздуха и генерирани от собствения метаболизъм на организма. Каротеноидите предпазват от рак, намаляват риска от катаракта и 
дегенерация на макулата с възрастта, предотвратяват сърдечните заболявания. Забележка: Ако сте пушачи, се консултирайте с лекар преди употреба. 

Жен - Шен - 200 капсули

Състав: Всяка капсула съдържа 250 mg, прах от корени на жен-шен.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: тежки физически и умствени 
натоварвания, отслабен имунитет, хронична умора и отпадналост,еректилна 
дисфункция и мъжки стерилитет, диабет, за въстановяване след прекарани 
заболявания. 
Действие: Жен-Шенът има мощно имуностимулиращо, адаптогенно, антистрес, 
тонизиращо, ерогенно и общоукрепващо действие.
Допълнително действие: Подпомага повишаването на физическата и умствена 
работоспособност, намалява умората, подобрява захранването на мозъка с кръв 
и кислород. Повишава устойчивостта на организма към вредните въздействия 
на околната среда. Панаксовата киселина на корена нормализира обмяната на 
веществата и ендокринната система Влияе благоприятно върху  кръвоносните 
съдове  и сърдечната дейност: увеличава амплитудата и намалява честотата на 
сърдечните съкращения. Регулира нивата на инсулин и кръвна захар.
Начин на употреба: 2-3 пъти дневно по 2 твърди капсули приемани с вода или 
друга течност. 

Знаете ли, че...
Поради своите изключителни качества, Жен-шенът е наричан „Царят на растенията”. В 
природата се срещат различни разновидности, които се различават и по силата на своето 
биологично действие. В продуктът на Sanct Bernhard се използва висококачествена суровина 
от див жен-шен, който в редица изследвания е доказал максимално ефективно биологично 
действие. Опитите за изкуствено отглеждане на растението водят до получаване на билка с 
изключително слаба ефективност и въздействие. Неподходящ за хора с хипогликемия.

Коренът на живота - за младост и дълголетие!

Oпаковка за 50 дни 
Код: 30401   
Цена: 99.00 лв.
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Жен-шен комплекс х 3
32 желатинови капсули

При повишена нужда от физическа и умствена 
енергия! Със силата на тримата Жен-шен царе!

Всяка капсула съдържа: жен-шен (сух екстракт) - 30mg; американски жен-шен (сух 
екстракт) - 40mg; елеутерокок (сух екстракт) - 40mg; цинк - 3,335mg; витамин В12 - 
0,835µg.  
Equilibra препоръчва за подпомагане при: тежки физически и умствени 
натоварвания, стрес от различен характер, следоперативно възстановяване, 
намален имунитет, сексуална дисфункция, хронична умора, вялост, отпадналост, 
предменструален синдром, липса на концентрация. 
Действие: Уникална комбинация от трите основни типа жен-шен: Панакс (корейски), 
Американски и Сибирски (елеутерокок). Мощен енерготоник и природен адаптоген 
в уникална комбинация. Синергичното действие на трите форми подобрява 
устойчивостта към всякакви натоварвания, засилва паметта и концентрацията. 
Продуктът е мощен антиоксидант, стимулира имунната и нервната системи, защитава 
организма при стрес от различен характер.  
Допълнително действие: Подобрява производството на Т-лимфоцити, повишава 
защитните сили на организма. Намалява риска от развитие на туморни заболявания. 
Регулира функциите на жлезите, които отделят стресови хормони – хипофиза и 
хипоталамус. Намалява умората, възвръща активността, повишава умствената и 
физическата издръжливост. Подпомага усвояването на кислород от мускулите, 
улеснява възстановяването след натоварвания. Активира хормоналната активност 
при жените и мъжете, подобрява сексуалната функция на организма.

Начин на употреба: 1-2 капсули дневно сутрин, приети с вода.
Код: 30232  
Цена: 27.00 лв.

Код: 30231   
Цена: 17.00 лв.

Жен-шен плюс - 60 капсули
За по-добра физическа и умствена дейност!

Състав: Всяка капсула съдържа: сух екстракт от корен на жен-шен - 80mg; Витамин 
В6 - 0,466 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: тежки умствени и физически 
натоварвания, хронична умора, стрес, сексуална дисфункция, намалена концентрация, 
нарушение на паметта, хипотония, слаб имунитет, следоперативно възстановяване на 
организма.  
Действие:  Употребата на жен-шен като ценна и енерийна храна има повече от 4000 
годишна история. Сложният му и специфичен състав на мощен адаптоген определя 
тонизиращото и болкоуспокояващото му действие. Повишава работоспособността, 
подобрява дишането и газообмена в белите дробове. Активира енергийните 
способности на организма, повишава функциите на ендокринната система, регулира 
нивата на кръвната захар. Жен-шенът успокоява при неврози и релаксира при 
стресово натоварване.
Допълнително действие: Приемът на жен-шен подобрява снабдяването на 
всяка клетка с кислород, нормализира обменните процеси и функциите на сърдечно-
съдовата система, подобрява паметта. Увеличава сексуалната активност и подобрява 
подвижността на сперматозоидите. Засилва зрението, ускорява зарастването на рани. 
Забавя процесите на стареене, повишава имунитета. Витамин В6 също подобрява 
функциите на нервната система, паметта и концентрацията.

Начин на употреба: 3-6 капсули дневно, приети сутрин с вода.
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Коензим Q10 плюс - 150 капсули

Всяка капсула съдържа: коензим Q10 – 40 mg, магнезий – 45 mg, витамин Е – 18,2 mg (27 I.E.), 
ниацин – 24 mg, пантотенова киселина – 9 mg, витамин B1 – 1,65 mg, витамин B2– 2,1 mg, витамин 
B6 – 2,1 mg, витамин B12– 3,75 µg фолиева киселина – 300 µg, биотин – 75 µg, селен – 55 µg. 
В нашите продукти ние използваме изключително чист, 100% естествен най-висококачествен Q10, 
добит от ферментацията на дрожди (Kaneka), който е абсолютно идентичен със собствения Q10 на 
нашето тяло. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: отслабнал имунитет, сърцебиене, безсъние, 
избухливост, прединфарктни и слединфарктни състояния, кожни проблеми, възпалени венци, 
парадонтоза. При напреднала възраст, еднообразно хранене, хронична умора, стресови ситуации, 
физически и психически натоварвания.
Действие: Коензим Q10 подпомага имунната система, сърдечно-съдовата дейност, 
кръвообращението, регулирането на кръвното налягане.
Допълнително действие: Мощната комбинация от 4 антиоксиданта – коензим Q10, витамин 
Е, магнезий и селен – предпазва от вредното въздействие на свободните радикали и  активира 
жизнената енергия, функциите на сърцето, черния дроб и всички жизнено важни органи. 
Витамините от група В подпомагат: функцията на нервите, кожата, косата, черния дроб,  както 
и нормалния мускулен тонус на храносмилателната система и правилното функциониране на 
мозъка. 
Начин на употреба: 1 път на ден по 1 капсула с чаша вода (препоръчително сутрин).

Спрете процеса на стареене! Извор на вечна младост   

Oпаковка за 150 дни 
Код: 30430 
Цена: 99.00 лв.

Знаете ли, че...
Във всички живи организми ензимите представляват важни биокатализатори, които осигуряват протичането на всички химически реакции и жизнени 
процеси в клетките. За разгръщането на пълната си сила, ензимите се нуждаят от така наречените коензими. 
Сред коензимите Q10 има решаваща роля за човешката клетъчна обмяна. Производството и преобразуването на енергията в нашите телесни клетки 
е немислимо без Q10. Той допринася за „изгарянето” на хранителните вещества, които поемаме с храната, т.е. за преобразуването им в жизнено важна 
енергия за телесните клетки и за всички жизнени процеси. Коензим Q10 играе решаваща роля за генерирането на клетъчна енергия – 95 % от общата 
енергия в организма. Още от раждането на човек, организмът веднага започва да създава този ценен продукт, без който би настъпила енергийна криза, 
тъй като сърцето се нуждае особено много от него. До към 20-ата година човешкото тяло е в състояние да произвежда само коензима Q10 и да снабдява 
клетките с него. След това настъпва процес на непрекъснато снижаване на производството му и към 60-годишна възраст съдържанието му в сърдечния 
мускул пада двойно, което води до нарушаване на сърдечната  дейност и сърдечни заболявания. Q10 е антиоксидант, който може да отдава или поема 
кислород според нуждата. Той предпазва клетките от свободни радикали и поддържа оптималното кислородно ниво в тъканите. Забавя стареенето и 
на кожата.

Doctor Nature 
Коензим Q 10 - 30 капсули

Енергия и младост на най-достъпна цена!
Състав: Всяка капсула съдържа Коензим Q10 – 40 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: Хронична умора, стрес, физически и 
психически натоварвания, слаба имунна система и др. Допълнителната консумация на Q10 се 
препоръчва при еднообразно хранене в напреднала възраст, тъй като тялото често пъти не е в 
състояние да произведе достатъчно количество собствен Q10. Подпомага сърдечно-съдовата 
система. Благоприятно действие при настинка и грип. Има силно изразено противостареещо 
действие.
Действие: Коензим Q10 има решаваща роля за  човешката клетъчна обмяна. 
Производството и преобразуването на енергията в нашите телесни клетки е немислимо без 
Q10. Коензим Q10 спомага за поддържане на здрава сърдечно-съдова система. Спомага за 
редуциране на „лошия“ холестерол – LDL, който е главният виновник за образуването на  
атеросклеротичните плаки по стените на кръвоносните съдове, и така води до намаляване 
риска от инфаркт и исхемични инсулти. Подпомага и умственото, и физическо състояние. 
Зарежда клетките с енергия.
Начин на употреба: 1 път на ден по 1 капсула с чаша вода (препоръчително сутрин).

Знаете ли, че ...
Коензим Q10 е компонент на електрон-транспортните вериги в клетките и участва в аеробното клетъчно 
дишане и производствто на енергия под формата на АТФ. Деветдесет и пет процента от енергията в 
човешкото тяло се произвежда по този начин. Следователно, органите с най-високи енергийни нужди, 
като например сърцето, черния дроб и бъбреците, имат най-голяма нужда от коензим Q10. Капацитетът 
на тази молекула да съществува в напълно окислена форма и напълно редуцирана форма позволява 
да изпълнява функциите си в електрон-транспортните вериги и също така като отличен антиоксидант. 
Установено е, че коензим Q10  има благоприятен ефект върху състоянието на някои хора,  страдащи 
от мигрена. Намалява прогресията при болестта на Паркинсон. Правят се изследвания относно 
възможностите на коензим Q10 в превенцията на ракови заболявания и за намаляване страничните 
ефекти от лечението с лъче- и химиотерапия.

Опаковка за 30 дни
Код: 30068
Цена: 19.90  лв.
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Родиола плюс - 120 капсули
Родиола плюс арония – за добра памет и концентрация!

За сила и адаптация!

Състав: Всяка капсула съдържа екстракт от родиола (Rhodiola Rosea) - 200 mg, концентриран 
прах от арония - 100 mg, Витамин В1- 1,4 mg, Витамин В6 - 2 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: тежки физически и психически 
натоварвания, хронична умора, отпадналост, липса на концентрация, емоционално-
психически натоварвания, малокръвие, главоболие от високо кръвно, импотентност, 
фригидност. Подобрява зрението. 
Действие: Адаптогенно, антитоксично. Повишава устойчивостта към инфекциозни болести. 
Родиолата или така наречения „Златен корен“, има свойството да подпомага концентрацията 
и гъвкавостта на ума. Витамините В1 и В6 подсилват това действие, а заедно с аронията, 
помагат на мозъчните клетки да се защитават от вредното въздействие на свободните 
радикали. 
Допълнително действие: Подпомага организма да запазва физическа и психическа 
работоспособност.
Начин на употреба: по 1 капсула на ден с вода.

Знаете ли, че ... 
Розова родиола (Rhodiola rosea) или „златен корен“ се прилага от древни времена в народната медицина 
като средство, премахващо умора, повишаващо работоспособността, при малокръвие, импотентност, 
фригидност и др. По механизма си на действие се отнася към енергетиците – разширява собствените 
биохимически и функционални резерви на организма.
Родината на аронията е Северна Америка, откъдето по-късно се пренася в Европа. Тя представлява храст 
висок 2-2.5 м с лъскави тъмнозелени листа, които през есента стават оранжевочервени. Плодовете на 
аронията се характеризират с истинско богатство от витамини и минерали. Има високо съдържание на 
витамин Р, следват витамините С, К, В, B1, В2, В5, В9. Съдържанието на йод в аронията е 3-4 пъти по-голямо 
от другите плодове. Значимо е количеството и на калий, калций, фосфор, магнезий и желязо, а има и 
налични манган, мед и молибден.

Опаковка за: 120 дни
Код: 30479
Цена: 65.00 лв.

Гуарана - 250 таблетки
Прилив на суперенергия! 

Бъдете тонизирани и енергични без кафе!                                                            
Състав: всяка таблетка съдържа 400 mg екстракт от гуарана, от които минимум 16 mg гуарана 
кофеин, витамин С – 30 mg, магнезий – 20 mg, колаген хидролизат.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: тежки физически и психически натоварвания, 
умора, отпадналост, усилен умствен труд, липса на концентрация, забавен метаболизъм.
Действие: Екстрактът от Гуарана съдържа много ксантити, сред които и умерено до големи 
количества кофеин, теобромин и теофилин. Като следствие от съдържанието на изброените 
вещества, на гуараната могат да се припишат всички физиологични и сумарни ефекти, характерни 
за кафето и кофеина. Повишава общия физически и психически тонус на организма, подпомага да 
се преодолее умората и отпадналостта след тежки физически и психически натоварвания, за което 
способстват и добавените магнезий и витамин С. Подобрява кръвоснабдяването на мозъка, което 
означава, че повишава способността за концентрация и запаметяване. Екстрактът от гуарана се 
понася лесно от организма и не дразни стомаха. Процесът на усвояване на веществата, съдържащи 
се в гуараната, е постепенен. Дълго време не се чувства умора и отпадналост и не се натоварва 
сърцето. Няма сърцебиене, както е при честата консумация на кафе. 
Допълнително действие: Тя увеличава хидролизата на мазнините, като по този начин подпомага 
отслабването. Освен това в комбинация с магнезия стимулира и мускулната активност. Тя действа и 
като естествен афродизиак. Има благоприятно действие върху кръвоносната система, като подобрява 
циркулацията и подпомага за облекчаване на главоболието, мигрената и предменструалните болки. 
Релаксира гладките мускули на бронхите в белия дроб. Подобрява бъбречната циркулация и не 
на последно място има антиоксидантно действие и благодарение на богатото си съдържание на 
флавоноиди и витамин С забавя стареене на клетките.
Начин на употреба: 2-3 пъти дневно по 1-2 таблетки с вода. 

Знаете ли, че ... 
Гуараната (Paullinia cupana, Sapindaceae) e вечно зелено пълзящо растение, което се вие по дърветата в амазонската джунгла в 
Южна Америка. Зоната му на растеж се простира най-вече на териториите на Бразилия. Растението се отличава с огромните си 
листа и красивите си цветни букети. Големият международен интерес към растението се дължи на малките му червени плодове 
с размер на кафени зърна. Всяко плодче съдържа в себе си семе, което учудващо прилича на око, преди да се обели напълно, 
след което наподобява лешник. Всяко семе има в състава си до пет пъти повече кофеин в сравнение с кафено зърно със същия 
размер. Съдържа до 6% кофеин и до 25% катехинови танини, с част от които е свързан кофеинът. 

Опаковка за 85 дни 
Код: 30478
Цена: 58.50 лв.
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Dr.Nature Хлорофил – 473 мл
За здраве, енергия и сили!

Състав: всяка доза от 15 мл съдържа - 100 мг 100% чист хлорофил, получен от 
люцерна и листа на черница.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: общо активиране на възстановителните 
сили на организма, респираторни и вирусни заболявания, възпалителни процеси, 
проблеми в храносмилателната система, понижен имунитет, менопауза, след 
употреба на антибиотици и други лекарствени препарати, за общо очистване на 
организма, за балансирано pH.
Действие: В растенията хлорофилът преобразува слънчевата светлина в енергия и 
играе изключително важна роля за тяхното развитие. Течният хлорофил има мощно 
биологично действие – поддържа и стимулира кръвоносната система, има мощен 
детоксикиращ ефект, способства регенерацията на тъкани и бързото зарастване на 
рани, стимулира имунната система на организма.
Допълнително действие: Хлорофилът подобрява алкалността, подпомага 
изхвърлянето на токсини от организма, има лек диуретичен ефект. Укрепва 
клетъчните мембрани, способства изграждането на съединителна тъкан, което 
помага за зарастването на ерозии, язви, открити рани. Участва във формирането на 
кръвните клетки, усилва имунната функция на организма, ускорява фагозитозата. 
Има противовъзпалително и антимикробно действие. Наред с тези удивителни 
качества, хлорофилът е способен да предотвратява патологични изменения на 
молекулите на ДНК, проявявайки антимугатенни свойства. Повишава активността 
на щитовидната и задстомашната жлеза. Помага при анемични състояния, регулира 
кръвното налягане, активира дейността на дебелото черво, поддържа полезната 
микрофлора в организма, премахва неприятния мирис в устната кухина. Активира 
ензимите, участващи в синтеза на витамин К, подкрепя дейността на млечните 
жлези при кърмещи. Хлорофилът е изключително полезен за хора, които по 
различни причини получават недостатъчно слънчева светлина.

Начин на употреба: 1 с.л. (15 мл) веднъж дневно, разтворен във вода или сок.

Код: 30813
Цена: 45.00 лв.

Форца - 5 
10 флакона х 15 мл

Извор на енергия – при силен психически и 
физически стрес!

Съдържание: Всеки флакон съдържа: L-таурин - 500mg; елеутерокок - 375mg; магнезий - 
56,25mg; L-карнитин – 50 mg и желязо – 2,1 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: Силен психически и физически стрес, умора, 
липса на енергия, мотивация, концентрация, активност, полова немощ, спорт.
Действие: Уникална комбинация от 5 активни съставки за енергичност, тонус, бързо 
възстановяване, преодоляване на умора, натоварвания, отпадналост, загуба на жизненост. 
Форца-5 стимулира мозъчната активност, регулира реакциите на организма при натоварване, 
подпомага дейността на мускулите и нервната система. Тауринът дава бърз приток на 
енергия и сили, подобрява мозъчната хидратация и устойчивостта на клетъчните мембрани, 
активира енергийния метаболизъм. Има огромно значение за усвояването на мазнините и 
мастноразтворимите витамини, функциите на мозъка и нервната система. Елеутерококът 
е адаптоген, който повишава издръжливостта при натоварвания и подобрява паметта. 
Магнезият има ключово значение за производството на енергия, мускулната контракция, 
преносът на нервни импулси, минерализацията на костите. В клетките АТФ(енергийните 
депа) съществуват в хелатна връзка с магнезиеви йони.  L-карнитин участва в процеса на 
транспортиране на мастни киселини от вътреклетъчната течност към  митохондриите и и 
при тяхното разграждане се генерира метаболитна енергия. Освен това, чрез  L-карнитин се 
повишава доставката на кислород до мускулите. Желязото е съставна част на хемоглобина 
в кръвта. Чрез хемоглобина се осъществява преноса на кислород в организма. Недостига на 
желязо може да доведе до анемия, липса на издръжливост, отпадналост и др.
Допълнително действие: Тауринът осигурява енергия, подобрява умствените функции 
и концентрацията, подкрепя сърдечно-съдовата система. Елеутерококът има прекрасно 
тонизиращо действие, повишава умствената работоспособност, намалява сънливостта, 
повишава половата активност. Магнезият е важен за функционирането на мускулите и 
възстановяване след натоварване. Витамините от групата В имат главна задача да превърнат 
въглехидратите в глюкоза и да подпомогнат усвояването на мазнините и протеините.
Начин на употреба: 1 флакон, приет сутрин директно или разреден във вода.

Код: 30234   
Цена: 29.00 лв.
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Код: 30233  
Цена: 25.00 лв.

10 ампули 
с еднократна доза

Енерджи плюс
Сила за ума и тялото! С бърз и мощен ефект!

Състав: Всяка еднократна доза съдържа: жен-шен (течен екстракт) - 400 
mg, кола (течен екстракт) - 100 mg, гуарана(течен екстракт) - 100 mg, 
Витамин С - 80 mg, Витамин B6 - 1,4 mg, мед – 4 г.   
Equilibra препоръчва за подпомагане при: Нужда от бърза енергия, 
умора, намалена концентрация, умствени и физически натоварвания, 
хронична умора. 
Действие: ENERGY PLUS е мощна комбинация от жен-шен, кола, гуарана, 
витамин С и В6. Синергичното им действие оказва обща функционална 
подкрепа на организма и гарантира специфично действие за активиране 
на физическата и умствената работоспособност, издръжливостта и 
кондицията. 
Допълнително действие:  Жен-шенът е енергийна храна, която 
повишава умствената и физическа работоспособност на организма. Мощен 
адаптоген и антистрес продукт, силно активира съпротивителните сили 
и имунитета на организма. Южноамериканската гуарана е позната като 
растение на бодростта и доброто настроение. Има ясен тонизиращ ефект, 
който продължава по-дълго от кафето, без да има неговите вредни ефекти. 
Ускорява обменните процеси, подпомага разграждането на мазнините. 
Богатият й биологично-активен състав повишава концентрацията, 
понижава умората и влияе благоприятно върху дейността на сърдечно-
съдовата система. Колата има тонизиращо действие, намалява усещането 
за умора, отпадналост и слабост. Витамин В6 изпълнява важната роля 
да подсигури биологичните процеси, включително метаболизма на 
мазнините и протеините. Повишава паметта и концентрацията. Добавката 
от Витамин С придава общоукрепващо и антиоксидантно действие. 

Начин на употреба: 1 флакон дневно, приет директно, или разреден  
във вода.

Енерджи плюс – разтворими витамини - 
20 таблетки

Енергия и сила всеки ден!

Всяка ефервесцентна таблетка съдържа: витамин С - 66mg; ниацин - 18mg; витамин Е – 10 mg; 
пантотенова киселина – 6 mg; витамин В6 – 2 mg; витамин В2 – 1,6 mg; витамин В1 – 1,4 mg; фолиева 
киселина – 0,2 mg; биотин – 0,15 mg; витамин В12 - 1µg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: активен начин на живот, стрес, авитаминоза, вирусни 
заболявания, хронична умора, отпадналост, вялост; за жизненост и енергичност.. Подходящ и за деца!
Действие:  ENERGY PLUS е мощна комбинация от 10 високоефективни витамини за ежедневна подкрепа 
на организма. С приятен цитрусов вкус и удобна форма за употреба.
Допълнително действие: Витамин С е мощен антиоксидант и един от най-важните елементи за 
нормалното функциониране на съединителната и костната тъкан. Той е основно отговорен за общия 
тонус на организма. Участва в повече от 300 биологически процеса в организма като синтеза на колаген, 
образуване на интерферон и цялостна подкрепа на имунната система. Ниацин (никотинамид, Витамин 
РР) ефективно регенерира и пречиства кръвоносните съдове и се противопоставя на най-сериозните 
рискове за сърдечно-съдовата система, а именно: висок холестерол, високи нива на липопротеини и 
триглицериди, регулирайки техните стойности. Витамин Е е еликсир на младостта и красотата. Забавя 
стареенето, препятства тромбообразуването, регенерира клетките и кожата, защитава еритроцитите, 
чисти капилярите. Пантотеновата киселина (Витамин В5) е широко разпространен витамин, който 
се прилага в комбинирана схема и има отношение към редица възстановителни процеси на опорно-
двигателната, нервната, имунната системи. Витамин В6 играе важна роля в обмяната на веществата, 
важен е за образуване на антитела и еритроцити. Витамин В2 (рибофлавин) подпомага растежа и 
възпроизводството. Допринася за здрава коса, нокти, кожа.  Витамин В1 (тиамин) подпомага растежа, 
улеснява усвояването на въглехидратите, подобрява умствената дейност. Фолиева киселина (Витамин 
В9) има съществено значение за образуване на червени кръвни клетки, подобрява белтъчната обмяна, 
играе важна роля в синтеза на ДНК и РНК и клетъчното делене. Биотин (витамин Н) е от съществено 
значение за обмена на белтъци и мазнини. Витамин В12 е важен за образуване и регенерация на 
червени кръвни клетки, подпомага растежа и апетита при децата. 

Начин на употреба: 1 таблетка дневно, разтворена в 200 мл вода.

Код: 30239   
Цена: 13.00 лв.
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7 гъби + антиоксиданти

60 капс. x 530 mg

Код: 30301    
Цена: 33.00 лв.

Състав: Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 50 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) 
– 50 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 50 mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 
50 mg; кориолус (екстракт от Coriolus versicolor) – 50 mg; агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 50 
mg; херициум (екстракт от Hericium erinaceus) – 50 mg; Витамин С – 50 mg; Селен (Se) – 30 μg; Цинк 
(Zn) – 6,8 mg. 
Действие: Мегавитал комплекс е уникално съчетание от 7 гъби и три антиоксиданта. Богатият 
състав в гъбите на полизахариди, аминокиселини, белтъци, витамини, микроелементи и ензими 
правят продукта изключително средство за подпомагане организма при справяне с най-тежките 
заболявания и поддържане на всички органи и системи в хармонично състояние. Комплексът 
има мощно имуномодулиращо, адаптогенно, антистресово и противовирусно действие. 
Нормализира хормоналния баланс, функциите на черния дроб, сърдечно-съдовата, отделителната, 
храносмилателната, кръвоносната системи. Понижава нивото на вредния холестерол, регулира 
кръвната захар и кръвното налягане. Мегавитал комплекс се препоръчва като общоукрепващо 
средство за целия огранизъм, тъй като при едновременния прием гъбите показват подчертан 
синергизъм (усилване на ефекта им с 30%).
7-те гъби се препоръчват за подпомагане при:
• активиране на имунната система (имуномодулатор); 
• съпътстваща терапия при болни от рак; 
• за подпомагане на организма при химиотерапия; 
• при срив в имунната система; 
• като общоукрепващо средство; 
• за подобряване функциите на сърдечно-съдовата, храносмилателната, отделителната, 

кръвоносната системи; 
• нормализира хормоналния баланс; 
• за регулиране стойностите на кръвната захар, кръвното налягане и нивото на холестерола и 

триглицеридите. 
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули преди хранене. За профилактика не се 
препоръчва за деца, бременни и кърмещи. 

Ви
та

лн
и 

гъ
би

Гъбите (фунги) са самостоятелен биологичен клас намиращ се между растителния и животинския свят. 
Досега са описани 1.5 милиона вида, което е едва 10% от наличните на планетата. Делят се на низши – 
микота, висши – аско и базидиомицети, които са над 14 000 вида. Над 2000 от тях са ядливи, а около 700 
притежават лечебни свойства. 50-60 от последните имат подчертано силно биологично въздействие и се 
наричат медицински (витални) гъби. Приблизително половината от тях са в комерческо производство и 
от тях се изработват хранителни добавки, лекарства (антибиотици и други фармацевтични препарати), 
козметични средства и имунопротектори. От 1972 г. лечебните гъби се култивират в т.н. „гъбни ферми“ 
в Япония, Китай и САЩ основно. Продукцията има сертификати за добра производствена и медицинска 
практика и за органично производство. 

Тези гъби са източник на силно биологично активни вещества. В състава им присъстват 
полизахариди от алфа и бета – глюканен тип, антиоксиданти, ензими, фитоциди, 
каротиноиди, фосфолипиди, стероиди, териноиди, витамини, минерали, соли, 
олигоелементи,  флаваноиди и сяросъдържащи съединения. Имат подчертано силно 
имуномодулиращо действие. 

Засега нямат юридически статут на лекарствени средства, но подпомагат цялостно официалната 
медицинска практика и са съвместими със съвременната фармакология. Всяка една от тях особено 
силно действа на дадена тъкан, орган, система или клетки и притежават подчертан синергизъм при 
едновременното им използване. Науката, която изучава лечебните им свойства се нарича Фунготерапия.

На вашето внимание в този каталог предлагаме професионално подбран набор от най-мощно и доказано 
действащите лечебни витални гъби - в моно и в комбинирани формули, базирани на опита ми като 
дългогодишен национален специалист фунготерапевт! 

Доктор Милен Христов

Фунготерапия – лечение с витални гъби Мегавитал комплексСъдържание на полизахариди: 
рейши> 30%, шиитаке>30%, майтаке>30%, 

кордицепс> 20%, кориолус > 20%, 
агарикус>40%, херициум> 15%
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Код: 30303     
Цена: 33.00 лв.

60 капс. x 555mg  

80% REISHI
20% MEGAVITAL COMPLEX

Съдържание на полизахариди > 30%

Състав: Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) – 361 mg; Шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 11 mg; 
Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11 mg; Кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg; Кориолус 
(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; Агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; Херициум (екстракт от 
Hericium erinaceus) – 11 mg; Витамин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 μg; Цинк (Zn) – 1,5 mg). 
Действие: Рейши е известна като „божествена гъба на дълголетието“. Доста често тя се сочи като най-доброто 
природно средство, използвано от китайските лечители от 5000г насам. В състава и са доказани 119 терпеноиди 
– ароматни вещества, които имат противовъзпалително, антираково и антивирусно действие. В Япония и 
Китай гъбата се използва при практически всички заболявания. В Япония се продава като противораков 
медикамент. Освен високоактивните полизахариди – ганодермин, тя съдържа важни микроелементи като 
органичен германий, селен, калций, желязо, калий, натрий, манган, цинк, аминокиселини, белтъци, пурин и 
тритерпеноид. Гъбата Рейши се смята за „царят на адаптогените,“ с по-силно действие от това на жен-шена, без 
да напряга нервната система. Като адаптоген има мощно антистрес действие и подпомага при възстановяване 
от заболявания в резултат на стрес. Наред с това има мощно имуномодулиращо и възстановително действие. 
Поради това гъбата Рейши се определя като гъба „anti-aging” или „забавяща стареенето“.  Мегавитал комплекс 
има мощно подкрепящо действие поради уникалния си състав и биологично действие.  
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули преди хранене. За профилактика не се препоръчва за 
деца, бременни жени и кърмещи. 

Гъбата Рейши се препоръчва:
 • при нарушени функции на имунната система, 
съпътстваща терапия при болни от рак (стомах, 
черен дроб, бял дроб, кожа) и при заболявания 
предизвикани от радиация; 
• ефективна е при заболявания на сърдечно-съдовата 
система;
• при алергии, астма и бактериални и вирусни 
заболявания;
• помага при нарушениадаптационни способности 
на организма, хронична умора, слаби нерви, страх, 
безпокойство, нарушен сън и др;Ви
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80% CORDYCEPS

20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди > 20%

Състав: Кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 361 mg;  Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 11 mg; 
Шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 11 mg; Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11 mg; Кориолус(екстракт 
от Coriolus versicolor) – 11 mg; Агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; Херициум (екстракт от Hericium 
erinaceus) – 11 mg; Витамин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 μg; Цинк (Zn) – 1,5 mg). 
Действие: Основният компонент – кордицепсът се препоръчва като мощен природен антибиотик 
с широк спектър на действие. Произхожда от Тибет, където расте на височина до 5000м. Тонизира „Ин“ и 
„Ян“. Подобрява снабдяването на кръвта с кислород. Ефективен е при различни бактериални инфекции в 
това число при пневмонии, стрептококови инфекции и др. Продуктът има мощен имуномодулиращ ефект 
и е силен адаптоген и тоник. Притежава противовъзпалително действие. Притежава антиоксидантен ефект, 
намалява нивото на липидите, холестерола, подпомага детоксикацията на организма. Заради съдържащия 
се полизахарид има мощно противотуморно действие особено при рак на кръвта, регулира нивата на 
тромбоцитите и балансира калциевия и фосфорния баланс в кръвта. Мегавитал комплекс има мощно 
подкрепящо действие поради уникалния си състав и биологично действие. 
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули преди хранене. Не се препоръчва за деца, бременни 
жени и кърмещи. При първи симптоми на грип или простуда, дозата се повишава до 6-8 капсули дневно. 

Гъбата Кордицепс се препоръчва за: 
• подпомагане дейността на дихателната (пневмонии, 
възпалителни процеси, астма, емфизем и др.), 
кръвоносната, отделителната системи (особено при 
възпалителни процеси на бъбреците и уринарния тракт); 
• подпомага при туморни заболявания(бели дробове, 
простата, мозъка, кръвта и лимфата);
• подкрепя организма при химиотерапия за смекчаване 
на страничните ефекти;
• подпомага имунната система и общата детоксикация на 
организма(чисти кръвта и лимфата);

60 капс. x 555mg  
Код: 30302   
Цена: 33.00 лв.

• действа като мощен природен антибиотик(ефективен 
при вирусни и бактериални инфекции);
• подпомага дейността и функциите на черния дроб; 
хепатопротектор;
• повишава либидото;
• подпомага опорно-двигателния апарат(ревматизъм) 
и сърдечно-съдовата система(стенокардия, инфаркт, 
атеросклероза);
• ефективна при синдром на умората, повишава 
работоспособността и мускулния тонус.
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с Мегавитал комплекс
Рейши плюс

• помага при възстановяване след тежки операции 
или заболявания;
• помага при язва, гастрит, епилепсия и облекчава 
болките в ставите, костите и мускулите;
• действа против сгъстяването на кръвта и подобрява 
кръвната циркулация;
• подпомага  всички тъкани, органи и системи 
в организма, както и при остри и хронични и 
дегенеративни заболявания;
• единствено рейши увеличава силата на духа и 
позитивната емоционална настройка.

с Мегавитал комплекс
Кордицепс плюс
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60 капс. x 555mg  
Код: 30305    
Цена: 33.00 лв.

Cъстав: Шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 361 mg; Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) 
- 11 mg; Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11 mg; Кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) 
– 11 mg; Кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; Агарикус (екстракт от Agaricus blazei) 
– 11 mg; Херициум (екстракт от Hericium erinaceus) – 11 mg; Витамин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 
μg; Цинк (Zn) – 1,5 mg). 
Действие: ГГъбата Шиитаке е може би най-добре изучената гъба от гледна точка на биологична 
и фармакологична активност и не сучайно я наричат „гъбата на императора“. В Азия се използва 
от повече от 3000г благодарение на активните си вещества има ясно изразено антивирусно 
действие, повишава имунитета, намалява образуването на разпадни метаболитни продукти, 
значително облекчава работата на черния дроб особено при натоварване с токсични вещества, 
предпазва чернодробните клетки, предотвратява развитието на цироза. Ефективно се използва 
за намаляване на вредния холестерол в кръвта и регулиране стойностите на кръвната захар. 
Наричат я и „гъба жен-шен“. Основният полизахарид в нея е лентинан. Наред с него се съдържат 
голямо разнообразие биологично-активни вещества – 18 аминокиселини(в това число 
есенциални), белтъци, Витамините А, В1, В2, В6, В12, С, D, Е, калий, магнезий, калций, натрий, 
фосфор, желязо, силиций и повече от 30 ензима. Шиитаке е единствената гъба, която би могла да 
даде алергична реакция при самостоятелно приемане. Затова трябва винаги да се приема заедно 
с Рейши. Мегавитал комплекс има мощно подкрепящо действие поради уникалния си състав и 
биологично действие. 

Гъбата Шиитаке се препоръчва: 
 при понижен имунитет и тежки заболявания; 
 има антитуморно действие;
 намалява вискозитета на кръвта и подобрява 

циркулацията; 
 действа при автоимунни и системни 

заболявания;
 регулира стойностите на холестерола, 

триглицеридите, кръвната захар и кръвното 
налягане; 

 подобрява функциите на стомаха, храносмилатената 
и сърдечно-съдовата системи; хепатопротектор

 подпомага при психично и стресово напрежение; 
облекчава мигрената и главоболието; 

 облекчава болките при ревматизма.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули 
преди хранене. За профилактика не се препоръчва за 
деца, бременни жени и кърмещи. Да не се употребява 
едновременно с аспирин, синтром и при склонност към 
кръвотечение. Ви
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60 капс. x 555mg   
Код: 30304    
Цена: 33.00 лв.

Състав: Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 361 mg; Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 
11 mg; Шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 11 mg;  Кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) 
– 11 mg; Кориолус (екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; Агарикус (екстракт от Agaricus blazei) 
– 11 mg; Херициум (екстракт от Hericium erinaceus) – 11 mg; Витамин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 μg; 
Цинк (Zn) – 1,5 mg). 
Действие: Гъбата Майтаке, или „танцуващата гъба“ от хилядолетия е препоръчвана от 
източната медицина като средство за укрепване на тялото, подобряване на цялостното здраве 
и удължаване на човешкия живот. В древността теглото и се отмервало в злато. Култивирането 
й започва едва през 1979г. Тя е ефективно средство за активиране функциите на имунната 
система, обменните процеси и хормоналния баланс. Има доказан ефект за нормализиране на 
теглото и мазнините. Високата и активност за ефикасно стимулиране на клетъчната имунна 
реакиция се дължи на съдържащия се в гъбата специфичен полизахарид грифолан Гейшиет 
я консумират редовно, за да не напълняват. Майтаке е много богата на минерални вещества, 
олигоелементи и витамини(особено на тези от група „В“ и предшественика на вит. „D”). В 
Япония е регистрирана като лекарство срещу вируса на СПИН. В традиционната китайска 
медицина била използвана за „смекчаване на характера“. 

Гъбата Майтаке се препоръчва: 
 като съпътстваща терапия при раково болни (рак на гърдата, панкреаса, кожата, стомаха, 

черен дроб; простатна жлеза);
 при отслабена имунна система (гъбични, бактериални, вирусни инфекции)
 регулира хормоналния баланс;
 регулира мазнините и теглото;
 регулира нивото на кръвната захар (при диабет);
 има положително действие при остеопороза; 
 подобрява състоянието при хепатит и заболявания на черния дроб(хепатопротектор)
 подобрява дейността на сърдечно-съдовата система; снижава високото кръвно налягане; 

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули преди хранене. За профилактика не се 
препоръчва за деца, бременни и кърмещи. Ви
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80% shiitake
20% Megavital Complex

Съдържание на полизахариди > 30% с Мегавитал комплекс
Шиитаке плюс 80% MAITAKE

20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди > 30% с Мегавитал комплекс

Майтаке плюс
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60 капс. x 555mg   
Код: 30307    
Цена: 39.00 лв.

Камфорова гъба - 60 капсули

Съставки в една капсула: екстракт от Камфорова гъба (Antrodia cinnamomea) – 400 mg.
Подпомага при: всички видове рак на всички органи в човешкото тяло, профилактика на 
всякакви видове рак, облекчава състоянието в крайните стадии на рак. Действа при отоци и излеви 
във вътрешните органи и в белия дроб. Подобрява общото състояние и апетита, стабилизира 
работата на храносмилателната система, чисти кръвта, детоксикира черния дроб, и подобрява 
работата на бъбреците. 
Действие: Най активните компоненти в камфоровата гъба са полизахариди и тритерпеноиди. 
Укрепва имунната система и има антибактериални свойства. При това действието и е не само 
имуномодулаторно, но и пряко предизвиква апоптоза - програмираната клетъчна смърт 
(апоптозата е характерна за всички нормални клетки, но липсва при раковите клетки и е причина 
за бързото разрастване на туморите). Помага при рак на черния дроб, панкреаса, мозъка, шийката 
на матката, кръвта, лимфната система, белите дробове, млечните жлези, (включително и хормоно-
зависим), бъбреци, стомах, дебело черво, простата, гърло, жлъчен мехур, пикочен мехур, кожа, и 
др. видове рак. Камфоровата гъба в действителност е най-силната противоракова гъба, но действа 
и профилактично. 
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Знаете ли, че ...
Гъбата е известна още като „гъба Ин-Ян“, „Цар на лекарствата“, „Червена камфорова гъба“. Тя е 
реликтен вид – среща се само в Тайван. Расте само върху определен вид камфорово дърво, само в 
няколко строго обособени райони. По данни на китайските лекари работещи с нея, тя е 10 пъти по 
силна от другите противоракови гъби.Това е и най-скъпоструващата гъба в света.

Съставки в една капсула: екстракт от Аурикулария (Auricularia auricula-judae ) - 400 mg.
Подпомага при: тромби, инфаркт, атеросклероза, Подпомага за намаляване на холестерола и 
регулиране на кръвното налягане, мигрена, шум в ушите и проблем с кръвоснабдяването, ракови 
заболявания на кожата, простатата и съединителната тъкан, наднормено тегло и хемороиди. 
Повишава либидото.
Действие: Аурикуларията е богата на витамини от група „B”, ценни белтъци, минерали и вторични 
вещества, които предотвратяват сгъстяването на кръвта и появата на различни взпаления особено 
на слизестите обвивки в организма на човек. Гъбата възстановява кръвоснабдяването. Това 
предотвратява тромбози и други зашушвания. Ето защо тя е прекрасно средство против инфаркт 
на миокарда, хеморагичен инсулт и атеросклероза. Това и обяснява значително по-малката честота 
на тези заболявания в Източна Азия. Аурикуларията стимулира имунитета и при инфекции и 
хронични заболявания на кожата и лигавиците. Помага при болки предизвикани от недостатъчно 
кръвоснабдяване в краката. 
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Знаете ли, че ...
На външен вид наподобява формата на човешко ухо. Съществува легенда, че на бъзовото дърво, 
където Юда се обесил започнали да растат гъби с формата на ухо. В Източна Азия Аурикуларията се 
използва за храна.

60 капс. x 555mg   
Код: 30308  
Цена: 33.00 лв.

Аурикулария - 60 капсули



86 87

Ви
та

лн
и 

гъ
би

Ви
та

лн
и 

гъ
би

Съставки в една капсула: екстракт от Копринус (Coprinus comatus) – 400 mg.
Подпомага при: диабет I и II тип, атеросклероза и проблем с оросяването, лошо храносмилане 
и нарушена микрофлора, хемороиди, възпаления, инфаркт и проблеми на кръвоносните съдове 
и сърдечния ритъм, алкохолизъм и подагра.
Действие: Копринус значително подобрява състоянието при диабетици. Първите изследвания 
за нейното понижаващо кръвната захар действие е проведено през 1934г. От тогава се знае, че тя 
има и противовъзпалително действие  и е в състояние да предотврати негативните последствия 
на диабета върху сърдечно-съдовата система и диабетната полиневропатия. Гъбата въздейства 
предпазващо върху т.н. бета клетки в лангерхансовите островчета на панкреаса където се 
произвежда хормона инсулин. Доказано е чрез опити, че час и половина след приема й, нивото 
на кръвната захар се понижава. 
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Знаете ли,  че ...
В Германия гъбата се нарича „ мастиларка“ тъй като старите екземпляри се разлагат до субстанция 
приличаща на тъмно мастило. Много е богата на минерални съединения и основни витамини, 
преди всичко на тези от група B. Тя е една от малкото гъби богати на вит С.

60 капс. x 555mg   
Код: 30309  
Цена: 33.00 лв.

Копринус -  60 капсули
Съставки в една капсула: екстракт от кориолус (Coriolus Versicolor) – 400 mg.
Подпомага при: проблеми с рак на гърдата, яйчниците, простатата, кожа, черен дроб, левкемия 
и др. Намалява страничните ефекти от химиотерапия. Подпомага при вирусни инфекции, 
кандидоза, инфекции на горните дихателни пътища, храносмилателната и отделителната система, 
диабет, ревматизъм и др. Допринасят при язва на стомаха и дванадесетопръстника, възпаление 
на червата и др.
Действие: В Япония от векове се използвала като народно лекарство против рак. От гъбата се 
извлича едно от водещите лекарства против рак - „Крестин“ и е първото одобрено от Японското 
здравно министерство антираково лекарство. В народната китайска медицина се е използвало за 
лечение на белодробни болести и хепатит. Освен „кристин“ който е полизахарид, китайските учени 
извлекли още един екстракт от гъбата наречен – ПСП (полизахарид-пептид). Кристин и ПСП са 
мощни имуномодулатори със специфично действие върху Т-клетките и антиген-произвеждащите 
клетки като моноцити и макрофаги. Биологичното им действие се изразява в способността им да 
отделят алфа-интерферон и интерлевкин-2.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Знаете ли, че ... 
В Япония гъбата се нарича „каваратаке“ (крайречна гъба), а в Китай – „Юн жи“ (облачна гъба). В 
англо-говорящия свят е известна като “пуешка опашка“. 

60 капс. x 555mg   
Код: 30310
Цена: 33.00 лв.

Кориолус -  60 капсули



88 89

Ви
та

лн
и 

гъ
би

Ви
та

лн
и 

гъ
би

Съставки в една капсула: екстракт от агарикус блазей ( Agaricus blazei) – 400 mg
Подпомага при: съпътстваща терапия на раково болни (гърди, яйчници, черен дроб, 
простата, кожа, стомах, черва, мозък, левкемия, метастази). Намалява страничните ефекти от 
химио и лъчетерапия,. Помага при автоимунни заболявания (мултиплена склероза, атопичен 
дерматид, автоимунен тиреоидит, полиартрид, склеродермия). Допринася при проблеми на 
стомашно-чревния тракт (гастрит, язва, проблеми с панкреаса, хепатит ), дихателна система 
(бронхит, астма, алергия), пикочо-половата система, диабет, високо кръвно налягане, сърце. 
Помага при хронична умора, изтощение, отпадналост и др. 
Действие: Полизахаридите в екстракта от Агарикус блазей забавят процеса на стареене 
и помагат на организма да унищожи онкоклетките. Тя активно пречи на растежа на всички 
видове тумори и води до ремисия. Гъбата стимулира имунната система като увеличава и 
активира НК-клетките (естествените „клетки убийци“). Активира макрофагите – клетките които 
унищожават бактериите и вирусите. Особено полезна е гъбата при неподлежащи на операция 
случаи на рак на черния дроб, цироза на черния дроб, рак на гърдата, хепатит В и С и др.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Знаете ли, че ... 
Гъбата е открита и описана за пръв път от американския миколог Мюрил. Произхожда от 
бразилските дъждовни гори. Местните са я наричали „Златна гъба“ или „Гъба на бога“, защото 
я използвали като последно средство при тежки заболявания. Агарикус блазей има най-
високото съдържание на хетерополизахариди от всички познати лечебни гъби. На научен 
конгрес по микология и фунготерапия в Ню-Йорк през 2006 г, Агарикус блазей е призната за 
най-переспективната гъба помагаща лечението в онкологията. В Япония се продава офицялно 
като анти-раков медикамент. В САЩ се прилага като съпътстващо лечение на СПИН. 

60 капс. x 555mg   
Код: 30311
Цена: 33.00 лв.

Àгарикус блазей - 60 капсули
Съставки в една капсула: екстракт от агарикус блазей ( Agaricus blazei) – 400 mg
Подпомага при: съпътстваща терапия на раково болни (гърди, яйчници, черен дроб, 
простата, кожа, стомах, черва, мозък, левкемия, метастази). Намалява страничните ефекти от 
химио и лъчетерапия,. Помага при автоимунни заболявания (мултиплена склероза, атопичен 
дерматид, автоимунен тиреоидит, полиартрид, склеродермия). Допринася при проблеми на 
стомашно-чревния тракт (гастрит, язва, проблеми с панкреаса, хепатит ), дихателна система 
(бронхит, астма, алергия), пикочо-половата система, диабет, високо кръвно налягане, сърце. 
Помага при хронична умора, изтощение, отпадналост и др. 
Действие: Полизахаридите в екстракта от Агарикус блазей забавят процеса на стареене 
и помагат на организма да унищожи онкоклетките. Тя активно пречи на растежа на всички 
видове тумори и води до ремисия. Гъбата стимулира имунната система като увеличава и 
активира НК-клетките (естествените „клетки убийци“). Активира макрофагите – клетките които 
унищожават бактериите и вирусите. Особено полезна е гъбата при неподлежащи на операция 
случаи на рак на черния дроб, цироза на черния дроб, рак на гърдата, хепатит В и С и др.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Знаете ли, че ... 
Гъбата е открита и описана за пръв път от американския миколог Мюрил. Произхожда от 
бразилските дъждовни гори. Местните са я наричали „Златна гъба“ или „Гъба на бога“, защото 
я използвали като последно средство при тежки заболявания. Агарикус блазей има най-
високото съдържание на хетерополизахариди от всички познати лечебни гъби. На научен 
конгрес по микология и фунготерапия в Ню-Йорк през 2006 г, Агарикус блазей е призната за 
най-переспективната гъба помагаща лечението в онкологията. В Япония се продава офицялно 
като анти-раков медикамент. В САЩ се прилага като съпътстващо лечение на СПИН. 

60 капс. x 555mg   
Код: 30312
Цена: 33.00 лв.

Херициум - 60 капсули
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Съставки в една капсула: екстракт от рейши( Ganoderma lucidum) - 100 mg, екстракт от 
копринус (Coprinus comatus) – 100 mg, екстракт от шиитаке ( Lentinula edodes) – 60 mg, екстракт от 
кордицепс ( Cordyceps sinensis) – 60 mg, екстракт от майтаке (Grifola frondosa)- 60 mg, екстракт от 
агарикус блазей ( Agaricus blazei) - 20 mg.
Подпомага при:  високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето, ритъмни нарушения, 
профилактика на инфаркт, хеморагичен инсулт и атеросклероза, предотвратява образуването 
на тромби. Подпомага състоянието на кръвоносните съдове и поддържа нормалното ниво на 
холестерол в кръвта.
Действие: Рейши е и тоник и адаптоген, тъй като съдържа органичен Германий. Явява се един 
от най-ефективните гъбични препарати за сърдечно-съдовата система. При исхемична болест 
на сърцето подобрява миокардиалния метаболизъм. При високо кръвно налягане способствува 
за понижаването и урегулирането му. Предотвратява образуването на тромби и предпазва 
от атеросклероза. Шиитаке ефективно намалява артериалното налягане. Намалява също и 
способността на тромбоцитите към агрегация. Кордицепс помага при лечение на хиперлипидимия, 
вентрикулна и суправентрикулна аритмия. Копринус подобрява кръвоснабдяването, при 
инфаркт на миокарда, при проблеми със сърдечния ритъм. Помага при атеросклероза - смекчава 
атеросклеротичните последствия от нарушението на обмяната на захарта. Приемът на гъбата дава 
шанс на диабетиците да не ослепеят и да преживят живота си без инфаркт или инсулт. Майтаке  
понижава лошия холестерол. Гъбата е една от малкото, която понижава диастоличното налягане. 
Агарикус блазей стимулира смяната на кръвта. Ефективна е при нарушения в кръвообразуването. 
Също така снижава повишеното кръвно налягане и холестерола. Бета глюканите – олигозахариди 
на Агарикус блазей демонстрират анти-хипергликемично действие.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Кардио комплекс - 60 капсули

Съставки в една капсула: екстракт от херициум ( Hericium erinaceus) - 200 mg, екстракт от рейши 
( Ganoderma lucidum) - 100 mg,  екстракт от кордицепс ( Cordyceps sinensis) – 60 mg, екстракт от 
шиитаке ( Lentinula edodes) – 40 mg,
Подпомага при:  лошо кръвооросяване на мозъка, честа загуба на памет, болестта на Алцхаймер, 
старческа деменция, мултиплена склероза, дезориентация, безсъние, разсеяност, мигрена, нервно 
напрежение. Подпомага възстановяване на либидото и сексуалната финкция при мъже и жени.
Действие:  Херициум може да регенирира мозъчна нервна тъкан и затова подобрява състоянието 
при болестта на Алцхаймер – най-разпространената форма на необратима деменция. Симптомите 
са загуба на паметта, дезориентация, неспособност да се говори и разсъждава. Причината е 
натрупването на плаки около мозъчните нервни клетки и нарушения в нервните влакна известни 
като неврофибриларни възли. В херициума е изолиран определен вид протеин т.н. фактор за 
нарастване на нервите (ФФН). Рейши има способността и да  усилва силата на духа и да повишава 
позитивното емоционално отношение. Помага и при епилепсия. Рейши оказва успокояващо 
действие върху ЦНС, при безсъние, разсеяност и мигрена. Полезна е за подобряване способността 
да мислим и предпазва от загуба на паметта. Кордицепс има най-големи възможности  да чисти 
кръвта и лимфните възли, и е единствената най-силно действаща в облстта на главата. Отделно от 
това кордицепс действа на либидото в период от седмици до месеци и възтановява сексуалните 
функции и при мъжете и при жените. Счита се за мощен афродизиак. Клиничните изследвания 
потвърждават, че кордицепсът понижава нивото на лошия холестерол и  увеличава нивото на 
добрия. Шиитаке има рядката способност да възтановява миелинова обвивка на нервните влакна 
и благодарение на това е много ефективна при разсеяната (мултипленна) склероза. Заедно с 
херициумът силно подобряват състоянието при болестта на Алцхаймер. Доказано е, че при психо-
неврологични заболявания дава тласък към ремисия.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Брейн комплекс - 60 капсули
За здраво сърце и кръвоносна система!

60 капс. x 555mg   
Код: 30313
Цена: 33.00 лв.

За здрава нервна система, добра памет и 
кръвооросяване!

60 капс. x 555mg   
Код: 30314
Цена: 33.00 лв.
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Съставки в една капсула: екстракт от херициум ( Hericium erinaceus) - 200 mg, екстракт от Копринус 
(Coprinus comatus) – 50 mg, екстракт от кориолус (Coriolus Versicolor) – 50 mg, екстракт от рейши( 
Ganoderma lucidum) - 40 mg, екстракт от шиитаке ( Lentinula edodes) – 40 mg, екстракт от агарикус блазей 
( Agaricus blazei) – 20 mg.
Подпомага при: проблеми на стомашно-чревния тракт, язви на стомаха и дванадесетопръстника, 
възпаления (стомах, панкреаса, тънките и дебелото черво), проблеми с чревната флора, киселиността 
в стомаха, рефлукс, гастрит, влошено храносмилане, болест на Крон, синдром на раздразненото черво, 
хемороиди
Действие: Херициум се употребява от векове от традиционната китайска медицина при проблеми 
на стомашно-чревния тракт, включвайки устната кухина, хранопровода, стомаха, панкреаса, тънките и 
дебелото черво. Помага при проблеми с чревната флора, нарушена киселиността в стомаха, рефлукс, 
гастрит, влошено храносмилане, болест на Крон, наднормено тегло и рак на всички храносмилателни 
органи, действа нормализиращо при хемороиди и запек. Копринус е богатана минерални съединения и 
преди всичко на витамини от група „В“. Регулира нивото на захарта в кръвта и има противовъзпалитено 
действие. Кориолус има противотуморно действие при рак на стомаха, хранопровода и дебелото черво, 
използва се за укрепване на черния дроб, и за редуциране на слузта (наднормено количество „флегма“). 
Препоръчва се при хепатит и язва на стомаха и дванадесетопръстника. Помага и при т.н. „Синдром на 
раздразненото черво“.  Рейши стимулира детоксикацията на черния дроб и регенерацията на нови клетки 
в него. Повишава апетита. Подпомага при раков асцит.  Шиитаке съдържа уникална аминокиселина, 
която понижава нивото на холестерол, независимо от това какви мазнини постъпват в организма на 
човек. Способства да лекува ерозит и язви в стомашно-чревния тракт. Тя е отличен хепатопротектор. 
Извлеченото от Шиитаке 1-3-бета-глюкан - „Лентинан“ стимулира отделянето на антитела които се борят с 
хепатита. Агарикус блазей е ефективна при заболявания на жлъчката и черния дроб. Тя силно подтиска 
всяка патогенна гъбична флора и е силно действаща при микози в устата и червата. Преустановява 
нарастването на тумори на стомаха, панкреаса и черния дроб и води до ремисия. 
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Гастро комплекс - 60 капсули

Съставки в една капсула: екстракт от Копринус (Coprinus comatus) – 200 mg, екстракт от 
майтаке (Grifola frondosa)- 60 mg, екстракт от рейши( Ganoderma lucidum) - 60 mg, екстракт от 
шиитаке ( Lentinula edodes) – 60 mg, екстракт от кордицепс ( Cordyceps sinensis) – 20 mg,
Подпомага при: повишени стойности на кръвната захар, диабет, диабетната полиневропатия, 
нарушена функция на панкреаса и черния дроб.
Действие: Копринус значително подобрява състоянието при диабетици. Първите 
изследвания за нейното понижаващо кръвната захар действие е проведено през 1934г. От 
тогава се знае, че тя има и противовъзпалително действие  и е в състояние да предотврати 
негативните последствия на диабета върху сърдечно-съдовата система и диабетната 
полиневропатия. Гъбата въздейства предпазващо върху т.н. бета клетки в лангерхансовите 
островчета на панкреаса където се произвежда хормона инсулин. Доказано е чрез опити, 
че екстракти от копринус ефективно понижава нивото на кръвната захар. Майтаке помага 
при диабета по 2 начина: от една страна увеличава отделянето на инсулин, а от друга – 
контролира нивото на кръвната захар. Основно гъбата действа като инхибитор на алфа-
глюкозидазата (така се намалява поемането на захари от стомашно-чревния тракт). Шиитаке 
е бил считан за „лекарство при диабет и чернодробни заболявания от древните китайски 
лекари. „Лентинан“ - полизахарид получен от плодното тяло на шиитаке ефективно инхибира 
развитието на инсулино-зависим захарен диабет. Рейши съдържа полизахарид използван 
като лекарство при диабет тип 2. Той понижава нивото на кръвната захар и в същото време 
повишава количеството на отделения инсулин. Улеснява навлизането на глюкозата в клетките. 
Кордицепс - първите ескперименти за лечение на диабет с кордицепс са проведени през 
90-те години в Япония и Китай, където учените доказват хипогликемични свойства на гъбата. 
Наблюдавало се подобрение в 95% от пациентите. 
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Превент комплекс - 60 капсули

60 капс. x 555mg   
Код: 30315
Цена: 33.00 лв.

За здрава храносмилателна система! За нормални нива на кръвната захар!

60 капс. x 555mg   
Код: 30316
Цена: 33.00 лв.
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Съставки в една капсула: екстракт от агарикус блазей ( Agaricus blazei) – 150 mg, екстракт от 
кордицепс ( Cordyceps sinensis) – 150 mg, екстракт от агарикус биспорус (Agaricus bisporus) - 100 mg.
Подпомага: дтския имунитет при различни заболявания, особено необходим при онкологични 
проблеми.
Действие: Агарикус биспорус в момента е най-култивираната гъба в света. Гъбата е особено 
подходяща при високо кръвно и диабет (особено при деца) и при подагра. Подпомага перисталтиката 
на червата. Подчертано помага при левкимия (което е най-често срещана при децата). В някои 
случаи противодейства на рака в повече от 50% от пациентите. Съдържа ензими със силно 
антиоксидантно действие, имуномодулатори и противотуморни полизахариди. Кордицепс се 
използва в традиционната китайска медицина като гъбата оживяваща меридианите на бъбреците 
и белите дробове. Кордицепс има висок противораков индекс. Въздейства преди всичко на 
лимфоми, лимфогрануломатоза, тромбоцитопения и други заболявания на кръвта,  които се срещат 
по-често при болни деца. Назначават го на първо място при тумори на главния мозък. Помага при 
респираторни заболявания, хроничен бронхит и астма, която също е често срещана в детска възраст. 
Помага и при аритмия, хепатит В. През 2006г в Ню Йорк, на конгреса по микология и микотерапия, 
гъбата Агарикус блазей  е призната като най-перспективна за лечение на онкологични заболявания, 
тъй като е ефективна и в последен стадий на рак, когато се развива асцит и лимфостаза. Освен това 
тя никога не развива алергични реакции поради което е особено подходяща за употреба при деца. 
Способна е и да подтиска всякаква патогенна гъбична флора (кандоза и др.). 

Начин на употреба:  Деца от 2 до 6 години - 2 пъти на ден по 1 капсула; деца от 7 до 12 години - 2 
пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Киндер комплекс - 60 капсули

Съставки в една капсула: екстракт от рейши( Ganoderma lucidum) - 200 mg, екстракт от шиитаке 
(Lentinula edodes) – 60 mg, екстракт от агарикус блазей ( Agaricus blazei) – 60 mg, екстракт от кордицепс 
(Cordyceps sinensis) – 30 mg, екстракт от херициум (Hericium erinaceus) - 30 mg, екстракт от майтаке (Grifola 
frondosa)- 20 mg,  
Подпомага при: алергия, бронхиална астма, автоимунни заболявания (мултиплена склероза, системен 
лупус еритематозус, склеродермия, полиартрит, енцефалопатия) и др.
Действие: Рейши има най-силното анти-алергично действие от всички медицински гъби. Съдържа 
полизахарид „ланостан“, който подтиска образуването на антитела – т.е. Подтиска алергичната реакция на 
организма. Лечението на алергия с Рейши е дълго, поне 1-2 години, но е много действено и без странични 
ефекти. Гъбата е ефективна при бронхиална астма (която по същество е автоимунно заболяване), колкото 
и приемат на системи кортикостероиди. Кордицепс също се използва за лечение на астма. Агарикус 
блазей - най-новите научни изследвания проведение в Осло, Норвегия показват действието на 
гъбата по външната повърност на клетките на имунната система – моноцитите. Тези предварителни 
изследвания показват големия потенциал на агарик блазей при лечение на алергични заболявания. Тя е 
много ефективна при лечение на автоимунни заболявания като мултиплена склероза, системна чревна 
вълчанка, склеродермия, полиартрит, енцефалопатия. Херициум повишава нивото на CD-4+ клетките 
и макрофагите и така дава своя принос в борбата с алергиите и автоимунните заболявания. Тъй като 
регенерира мозъчната нерва тъкан, тя е в състояние да подобри състоянието при болеста на Алцхаймер. 
Шиитаке  е ефективна при автоимунни заболявания благодарение на това, че се явява имунокоректор. 
Майтаке контролира глюкозния метаболизъм и предпазва от диабет. Има антихистаминово действие и 
облекчава симптомите при бронхиална астма и сенна хрема.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Алерджи комплекс - 60 капсули
За силен детски имунитет! С мощно антиалергично действие!

60 капс. x 555mg   
Код: 30318
Цена: 33.00 лв.
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Германор 132 - 60 капсули
Супер антиоксидант

Знаете ли, че...
Органичният германий и неговите феноменални свойства са открити от японския учен Казухико Асаи. Според него, този продукт е най-мощният антиоксидант и 
имуномодулатор. В своите изследвания той установява, че продуктите от източната медицина, които най-често и с най-голяма ефективност се използват за борба с 
ракови и тежки заболявания. Съдържат най-голяма концентрация органичен германий(витални гъби(особено шийтаке и рейши), жен-шен, алое, чесън, хлорела и др.). 
Продължавайки своите изследвания в тази посока, той доказва, че на основата на органичният германий при растенията се изгражда тяхната имунна и защитна система, 
който ефект се репликира при животните и човешкия организъм, превръщайки органичният германий в едно от най-успешните средства в борбата срещу рака и други 
заболявания.
В края на 20 век нобеоловият лауреат д-р Ото Варбург установява, че раковите клетки се развиват само в анаеробни условия(без присъствието на кислород). Така той 
потвърждава идеята, че свободните радикали, които свързват кислорода в клетъчните ядра директно предизвикват развитието на карциноми. Органичният германий 
съдържа в молекулата си 3 кислородни атома, благодарение на което има висока активност при освобождаване на свободен електрон, който ефективно неутрализира 
активността и разрушителното действие на свободните радикали(които имат дефицит на електрони и това ги прави изключително агресивни и реактивоспособни). 
Установено е, че механизмът на действие приключва със свързване на свободните радикали и отделянето им чрез урината, което не дава възможност за нежелани 
реакции или натрупвания на органичния германий в организма. 

Опаковка за 30 дни 
Код: 30306   
Цена: 50.00 лв.

Състав: Всяка капсула съдържа: Специфичен биоактивен комплекс (Шиитаке (екстракт от Lentinula 
edodes) > 25%; Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) >25%; Рейши (екс тракт от Ganoderma lucidum) 
> 40% богат на бета-глюкани, аминокиселини, природен органичен германий, витамини, РНК и др.) 
и 144 mg - Вит С. 
GM mрепоръчва за подпомагане при: Оксидантен стрес, канцерогенни проблеми, артритни 
заболявания, сърдечна недостатъчност, проблеми на кръвоносната система, хипертония, химио- 
и лъчетерапия, понижен имунитет, хронична умора, алергии, атеросклероза, след прекарани 
заболявания, работа в замърсена и вредна работна среда.
Действие: Като мощен антиоксидант, съдържащият се в нашия биоактивен комплекс органичниен 
германий, ефективно неутрализира свободните радикали, които унищожават клетъчната стена, 
навлизат до ядрото на клетката и предизвикват неконтролируемо делене. Наред с това проявава 
мощно имуномодулиращо действие - увеличава производството на интерферон (протеин, който не 
позволява вирусите да инфектират клетките), активира функциите на макрофагите и лимфоцитите.  
Допълнително действие: Вложените съставки в продукта подпомагат клетъчното дишане, кръ-
воснабдяването на мозъка и крайниците, свързването и изхвърлянео на токсини от организма, 
дейността на сърдечно-съдовата, храносмилателната и отделителната системи, подобряват еластич-
ността на съдовете, имат антивирусно действие.
Начин на употреба: 22 пъти на ден по 1-2 капсули, след хранене, с вода. Не се препоръчва за деца, 
бременни и кърмещи.

 Шийтаке - 180 капсули

Код: 30508
Цена: 65.00 лв.

Немска формула!
Състав: Всяка капсула съдържа шийтакe – 380mg, цинк - 1mg.
Sanct Bernhard препоръчва при: съпътстваща терапия при тежки здравословни 
проблеми и при химиотерапия,  проблеми на органите на храносмилателната система, 
хипертония, повишен холестерол, атеросклероза, вирусни и инфекциозни заболявания, 
артрити, ревматизъм. 
Гъбата шийтаке се счита за чудотворна в Китай и Япония поради лечебните си свойства. 
Обогатената с цинк формула допълнително стимулира имунната система и подсилва 
действието на гъбата.
Действие: Още от древни времена гъбата шийтаке се цени като тонизиращ препарат за 
дълголетие, лек за сърце, срещу злокачествени заболявания - както за предотвратяване 
на тяхната поява, така и при лечението им. Гъбата има високоефективно противовирусно, 
противовъзпалително и имуномодулиращо действие, което основно се дължи на 
съдържащия се в гъбата полизахарид лентинан. Той е модератор на биологичната 
реакция, който засилва действието на имунната система и подобрява действието на 
Т-лимфоцитите. Те от своя страна стимулират макрофагите и организмът започва сам да 
се бори срещу болните или увредени клетки.  
Начин на употреба: 2-3 капсули три пъти дневно с поне 1 чаша вода 10-15 минути 
преди хранене. 
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Човешкият организъм представлява уникална саморегулираща се система, която при правилно подпомагане може да се възстанови 
от почти всички заболявания и здравословни отклонения. Едни от най-важните градивни елементи за поддържане на човешкото здраве 
се доставят с хранителните продукти. В последните години биологичните качества на храната непрекъснато намаляват. Съвременната 
храна е бедна на витамини, микроелементи, аминокиселини, ензими и други биологично активни компоненти с природен произход, 
поради което организмът ни все по-трудно успява да съхрани и възстанови собственото си здраве. Наред с това в храната се съдържат 
огромно количество чужди за организма вещества - оцветители, емулгатори, консерванти, стабилизатори, подсладители и други 
изкуствени химически вещества, което допълнително нарушава обменните процеси, затлачва с шлаки и токсини организма и затруднява 
самовъзстановителните му способности. 

ЦАРСКИТЕ БИЛКИ са източник на богата палитра биологично активни компоненти – микроелементи, витамини, аминокиселини, 
биологично активни органични вещества с природен произход, които представляват мощна подкрепа за активиране на собствените 
регенеративни способности на организма, като наред с това неутрализират вредните вещества, които го затлачват. 

В Царски билки Rhodiola&Ginkgo complex ще почувствате мощното природно действие на специално създадения биологично-
активен коплекс от Златен Корен (Rhodiola Rosea) и Гинко Билоба (Ginkgo Biloba), който заедно с други лечебни растения е вложен в пчелен 
мед за подобряване на усвояването от организма, биологичната сила и действие на продуктите. Освен това във всяка билка се съдържа 
комплекс от специфично действащи лечебни растения, в зависимост от основното предназначение на продукта и необходимостта от 
подобряване функциите на определени органи и системи. 
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Хронична умора, отпадналост, нарушения в паметта и оросяването, понижени жизнени 
функции, тежки умствени и физически натоварвания, алергии, възпалителни процеси на 
ухото, нарушени функции на главния мозък, мигрена, мозъчна умора, отслабване на паметта, 
парези, спазми на мозъчните съдове, промяна в условията на живот, резки климатични 
промени.

Царски билки
Златна формула

Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Звъника, Шипка. 

Действие: Продуктът притежава мощно природно адаптогенно, имуномодулиращо, 
антиоксидантно и антистресово действие. Разширява биохимичните и функционални 
способности на организма. Подобрява паметта, кръвоснабдяването, еластичността на 
кръвоносните съдове, клетъчното дишане, Регулира кръвното налягане, подобрява и 
нормализира лимфния поток. Хармонизира обмяната на веществата, благоприятно повлиява 
основната адаптогенна ПНЕИ – система, включваща психика, нервна система, ендокринна 
система и клетъчни хормони и имунна система. 

Допълнително действие: Предизвиква общо укрепване и цялостен възстановителен 
процес, повишава лактацията при жените, предотвратява отлагане на вреден холестерол, 
неутрализира вредните лъчения и химическите отрови, регулира нивото на кръвната захар, 
подобрява издръжливостта и работоспособността особено в екстремна обстановка. 

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

Код: 30101    
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

Истинската доза здраве, по оригинална рецепта на маг. фарм. Никола Мангалджиев! С уникалната 
сила на българския ЗЛАТЕН КОРЕН, който е основен компонент в серията ЦАРСКИ БИЛКИ. 

ЦАРСКИ БИЛКИ – 
Здраве и енергия със силата на българските билки! 
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Срив в имунната система, грип и остри респираторни заболявания, простудни 
заболявания, херпес, херпес зостер, тежки и продължителни боледувания, 
декубитални рани, туморни заболявания, понижени жизнени функции. 

Царски билки
За имунната система

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

Действие: Имуномодулиращо, адаптогенно, антиоксидантно, противовирусно, 
регенеративно. Активира собствените възстановителни сили и укрепва всички 
органи и системи на организма. 

Допълнително действие: Регулира обмяната на веществата, подобрява 
кръвоснабдяването и състава на кръвта, подпомага дейността на 
храносмилателната и отделителната системи,  премахва умората, осигурява 
отлична работоспособност. Възстановява организма след тежки и продължителни 
боледувания.

Начин на употреба: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л. (5-10 ml), разтворени в 50 
ml  вода, сок или друга течност (в периоди на вирусни инфекции се препоръчва 
удвояване на дозата).

Код: 30107    
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

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

Царски билки
За детето

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

Действие: Продукт с биологично-активно действие за общо укрепване на детския организъм. Активира 
дейността на имунната система, проявява антистресово, адаптогепнно, противовъзпалително, 
антиоксидантно действие. 

Допълнително действие: Неутрализира вредата от употребата на синтетични лекарствени 
препарати, доставя природен витамин С в биологично активната му форма, гарантира цялостна 
подкрепа, добра кондиция и работоспособност за най-нежния организъм. 

Начин на употреба: До 3 години – 1/2 ч.л. (2,5 ml); 3-6 години – 1 ч.л. (5 ml); над 6 години – 1-2 ч.л. 
(5-10 ml) - разтворени в 50 ml вода, сок или друга течност 2 пъти дневно поне 30 мин. преди хранене.

Код: 30104    
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Препоръчва се при:



102 103

Ц
ар

ск
и 

би
лк

и
Царски билки

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

Действие: Регулира и нормализира хормоналния баланс, подобрява кръвообръщението, действа адаптогенно, 
антистресово, нервноуспокояващо и общоукрепващо. Допълнително действие: Гарантира цялостно 
укрепване на организма, понижава нивото на вредния холестерол, подобрява самочувствието, премахва 
психични смущения по време на менопауза, подпомага отделянето на токсини от организма, хармонизира 
обменните процеси.

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

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

Код: 30102    
Цена: 22.50 лв.
250 ml
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Възпалителни процеси, простатит, затруднено и болезнено уриниране, аденома на простатата, простатна 
хипертрофия, намалена полова активност, следоперативно възстановяване на простатната жлеза.

Код: 30103    
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Царски билки
За мъжа

Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Коприва (корени и семена), Див кестен, 
Прополис, Полен, Ветрогон, Смрадлика.

Действие: Подобрява дейността и нормализира функциите на “второто сърце на мъжа” – простатната жлеза. 
Действа противовъзпалително и антисептично. Подобрява проходимостта и нормализира уринирането. 
Проявява оздравителен ефект при проблемите, които следват от израждането на простатната жлеза, дължащи 
се на инфекции и промени в хормоналното развитие и предизвиква обратно развитие на разрасналата се 
жлезиста тъкан. Допълнително действие: Подобрява еластичността на гладката мускулатура, клетъчното 
дишане, действа капиляроукрепващо, общостимулиращо, повишава работоспособността, ликвидира 
инфекциозни причинители в простатата, доставя на организма биологично усвоим цинк. 

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

Царски билки
За истинско удоволствие

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

Действие: Адаптогенно, антистрес, ерогенно действие. Активира 
биохимията на сексуалното желание, нормализира хормоналния 
баланс, повишава сексуалната активност при мъжа и жената. 

Допълнително действие: Подобрява кръвообръщението и 
клетъчното хранене, нормализира дейността на ендокринната система 
и клетъчните хормони. Подобрява функциите на простатната жлеза при 
мъжете. Повишава сексуалната чувствителност и продължителността 
на сексуалния акт.  

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

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

Код: 30111   
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Препоръчва се при:

Препоръчва се при:

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

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

Царски билки
За съня

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

Действие: Проявява антистресово, адаптогенно, нервноуспокояващо, 
общостабилизиращо действие. Гарантира пълноценна релаксация на главния мозък и 
ефективно възстановяване на нервната система. Природен седатив. 

Допълнително действие: Ефективно подпомага дейността на нервната, 
храносмилателната, кръвоносната системи. Богатият набор природни вещества влияят 
на баланса на възбудните и задърщащи процеси в главния мозък, което гаранитра 
пълноценен сън. 

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

Код: 30110  
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:
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Царски билки
За нервната система

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

Действие: Адаптогенно, антистресово, нервноуспокояващо, антиспастично, 
антиаритмично, имуностимулиращо и ефект за подобряване на съня. 

Допълнително действие: Подобрява дейността на храносмилателната, 
кръвоносната, дихателната и отделителната системи. Премахва спазми в коронарните 
съдове и нарушения в сърдечния ритъм. Ефективно балансира възбудния и тормозния 
процес в главния мозък. 

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

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

Код: 30112    
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:
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Царски билки
За кръвоносната система

Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, Див кестен, 
Репей, Бял равнец, Бъзов плод, Глог, Ленено семе. 

Действие: Ефективно нормализира и възстановява кръвоносните съдове за 
сметка на антиоксидантен ефект. Подобрява кръвообръщението. Премахва 
шлаки и токсини, нормализира нивото на вредния холестерол. Възстановява 
еластичността на кръвоносните съдове и гладките мускулни влакна. 

Допълнително действие: Подобрява дейността на нервната, 
храносмилателната, сърдечно-съдовата, отделителната системи. Има 
общостабилизиращо и имуномодулиращо действие.

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

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

Код: 30113    
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

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

Царски билки
За дихателната система 

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

Действие: Нормализира дейността на дихателната система, премахва 
възпаления, нормализира състоянието на лигавицата, еластичността и 
проходимостта на алвеолите, има отхрачващо и антисептично действие, действа 
смекчително и противовъзпалително, подобрява обмена СО2/О2 в белите 
дробове. 

Допълнително действие: Проявява имуномодулиращ и капиляроукрепващ 
ефект. Подобрява кръвоснабдяването в главния мозък, оздравява тлеещи 
възпалителни огнища в целия организъм. Елиминира пагубното действие на 
градския смог и замърсената околна среда. Идеално средство за подкрепа на  
организма на активни и пасивни пушачи. 

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

Код: 30106    
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

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

Царски билки
За опорно-двигателната система 

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

Действие: Проявява противовъзпалително и регенеративно действие, нормализира 
смазването на ставните повърхности, ускорява зарастването и растежа на костите. 
Има ясно изразен противоболков, адаптогенен и общоукрепващ ефект. 

Допълнително действие: Понижава холестерола, нормализира кръвното 
налягане и еластичността на кръвоносните съдове. Проявява имуномодулиращ 
и общоукрепващ ефект. Ускорява зарастването на рани и язви, има доказано 
тонизиращо и противосъсирващо действие.

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

Код: 30105   
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

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

Царски билки
За храносмилателната система

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

Действие: Нормализира дейността на храносмилателната система, в това число 
стомаха, червата, панкреаса, жлъчката, черния дроб. Проявява адаптогенно, 
антистресово, антимикробно, антивирусно действие.

Допълнително действие: Общоукрепващо, съдоразширяващо действие. 
Подобрява перисталтиката, обмяната на веществата, нормализира отделянето на 
жлъчни и стомашни сокове, както и секрецията на задстомашната жлеза. Намалява 
вредата от злоупотреба с цигари и алкохол, подобрява усвояването на хранителни 
вещества. 

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

Код: 30108    
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:
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Царски билки
За идеална фигура

Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, Гинко-билоба, 
Ленено семе, Глог, Бял равнец.
Действие: Нормализира дейността на отделителната система 
и балансира обменните процеси в организма. Подпомага 
регулирането на телесното тегло. Действа регенеративно, 
капиляроукрепващо, противовъзпалително и адаптогенно. 
Подпомага освобождаване на излишните мазнини, вредния 
холестерол, шлаките и токсини в организма. 
Допълнително действие: Оптимизира дейността на 
кръвоносната система, възстановява клетъчната регенерация и 
еластичността на кръвоносните съдове, подобрява дейността на 
сърдечния мускул и обменните процеси. Елиминира вредата от 
употребата на синтетични лекарствени препарати. Стабилизира 
дейността на сърдечно-съдовата система и кръвното налягане. 
Начин на употреба: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л. (5-10 ml), 
разтворени в 50 ml вода, сок или друга течност. За регулиране на 
телесното тегло, продуктът се приема по специална схема. 

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

Код: 30114   
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

Царски билки
Detoxin

Състав: висококачествен пчелен мед и екстракти от: бял оман, изсипливче, конски 
кестен, орех, магарешки бодил, бял хрян, хвойна, джинджифил, глухарче, лапачо и 
кудзу.

Действие: Специално подбраният състав на продукта гарантира високоефективно 
противопаразитно, антивирусно, антимикробно и регенеративно действие. 

Допълнително действие: Подпомага черния дроб, който е отговорен за изхвърляне 
на продуктите от мъртвите паразити. Гарантира общо укрепване и тонизиращ ефект.

Начин на употреба: Сутрин и следобед по 1с.л. разтворена в 50 ml вода.

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

Код: 30115  
Цена: 22.50 лв.
250 ml

Оригинална рецепта на
маг. фарм. Н. Мангалджиев

Препоръчвам при:

Ц
ар

ск
и 

би
лк

и

Ц
ар

ск
и 

би
лк

и



112 113

За
 д

ец
ат

а
Dr.Nature Мултивитамини за 

деца – 237 мл
За здрави деца и щастливи родители

Състав: червено цвекло, пектин, плодова смес от ябълка, боровинка, 
череша, малина.
Витаминен и минерален състав: калций, калий, магнезий, манган, 
цинк, мед, селен, фолиева киселина, биотин, витамин А, витамин С, 
витамин D3, витамин Е, витамин В1, витамин В2, витамин В6, витамин 
В12, пантотенова киселина.
Не съдържа царевично нишесте, глутен, пшеница, мая, млечни 
продукти, соя, пълнители, свързващи вещества, изкуствени 
оцветители или изкуствени аромати.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: понижен имунитет, грип, 
простудни заболявания, защита от антиоксидантен стрес, за общите 
нужди на израстващия детски организъм, при непълноценно хранене.
Действие: Мощна комбинация с широкоспектърен ефект и действие, 
доставящ пълен набор от необходимите минерали и витамини за децата. 
Специално подбрания и балансиран състав активно подпомага детския 
организъм, укрепва имунитета, заздравява костите и зъбите, подпомага 
растежа. Подкрепя детския организъм при умствено и физическо 
натоварване, оказва антиоксидантно и защитно действие. Поддържа 
клетъчните мембрани, зрението, кожата. Подпомага производството 
на чревни кръвни клетки и усвояването на основните хранителни 
елементи – мазнини, белтъци, въглехидрати. Зарежда децата с енергия 
и сили!

Начин на употреба: Деца от 2 до 4г: 5мл (1ч.л. дневно); деца над 4г: 
10мл (2ч.л. дневно)
 

Код: 30817
Цена: 39.00 лв.

Здрава имунна система за вашите деца!  
Състав: Плодове от ацерола на прах, моркови на прах, естествен прах от портокали. Всяка капсула 
съдържа: витамин C – 50 mg, витамин Е – 5,4 mg (8 I.E.), магнезий – 40 mg, никотинамид(витамин 
В3) - 10 mg, пантотенова киселина - 3,6 mg, витамин B2 – 0,9 mg, витамин B1 – 0,8 mg, витамин B6 
– 0,5 mg, витамин B12 – 1,0 µg, фолиева киселина – 300 µg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: чести инфекции и настинки, за деца във 
фаза на развитие за изграждане на здрава имунна система. 
Действие: Уникалната комбинация от витамини подобрява функционирането на имунната 
система и съпротивителните сили при децата. Балансираното набавяне на всички витамини 
заедно с храната е необходимо за растежа, обмяната на веществата, жизнеността и развитието на 
детския организъм.
Начин на употреба: Като допълнение към ежедневната потребност препоръчваме децата да 
дъвчат или смучат 1 таблетка дневно.

Витамини за деца - 130 таблетки

Опаковка за 130 дни
Код: 30422
Цена: 34.00 лв. Детски крем-балсам -  50мл

Код: 50117
Цена: 19.90 лв.

Немско качество, с фантастична грижа за 
любимите  ни малчугани!

• Натурален продукт за силно чувствителна, деликатна или проблемна кожа.
•  С пчелен восък, масла от бадем, жожоба, невен, жълт кантарион, лавандула и екстракт от лайка.
• Съдържащите се билкови масла в крема предпазват кожата от изсушаване и стабилизират 
защитните й функции, успокояват и регенерират раздразнената кожа. Премахва възпаления и 
кожни проблеми.
• Засилва защитните функции  на деликатната детска кожа, като не засяга метаболитните процеси 
и не пречи на „дишането” й.
• Предпазва от изсушаване, засилва бариерната функция срещу външни вредители и успокоява 
нежната детска кожа.
• Гарантира прекрасна защита и комфорт за детска, деликатна или чувствителна кожа. Подходящ 
и за възрастни!
• Подходящ за цялото тяло. За
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ФОРТЕ КИДС

Всяко драже съдържа: пантотенова киселина(витамин В5) - 
0,75mg, рибофлавин (витамин В2) - 0,25mg, витамин В6 - 0,22mg,  
тиамин(витамин В1) - 0,2mg, витамин В12 - 0,4µg, витамин D - 3,75 µg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: умора и психически 
натоварвания при деца, нервност, неустойчивост, за стимулиране 
растежа и развитието на детския организъм. 

Вкусна и полезна формула! Физическа и 
умствена енергия за Вашето дете!

Код: 30253 
Цена: 20.70 лв.

40 дражета

ТРАНКВИЛО кидс 

Всяко драже съдържа: пасифлора (сух екстракт) 14mg; 
маточина (сух екстракт) - 6 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: нервност, 
възбудимост, агресия, страх, липса на концентрация, 
нарушен сън при деца. 
Действие: Уникална природна комбинация, създадена 
специално за детския организъм, която подпомага 
физиологичната релаксация и психическата устойчивост 
на детския организъм. Потиска агресивността, 
нервното напрежение и възбудимостта при децата 
по лек и безопасен начин. Пасифлората е ценно 
южноамериканско растение, което гарантира добър 
ефект при раздразнителност, страх, сценична и 
предизпитна треска, тревожност. Маточината е 
превъзходна билка, препоръчвана в народната медицина 
за неспокойни деца, премахва напрежение от различен 
характер, подкрепя съня. 
Допълнително действие: Внимателно дозираните 
билки релаксират нервната система на децата, снемат 
стрес от психическо натоварване, гарантират пълноценен 
сън и работоспособност без да увреждат детския 
организъм.
Начин на употреба: Над 4 години по 2 дражета 
дневно. 

Вкусна и полезна формула!
За спокойни и усмихнати деца!

Код: 30255 
Цена: 20.70 лв.

40 дражета

Действие: Супер комбинация с приятен вкус и внимателно подбран състав за релаксиране на 
нервната система и енергийния метаболизъм при децата. Премахва стрес и снема психическата 
и физическа умора - естествен резултат от натоварването при децата. Пантотеновата киселина 
е необходима за метаболизма на протеини и въглехидрати, както и за производство на 
червени кръвни клетки. Рибофлавинът участва в образуването на червените кръвни клетки, 
производството на енергия, растежа и храносмилането. Витамин В6 е от съществено значение 
за нормалното функциониране на нервната система. Играе роля в производството на серотонин 
и баланса на умствените процеси. Тиаминът е важен за здрави мускули и нерви, участва в 
усвояването и разграждането на въглехидратите до енергия. Витамин В12 е необходим за 
нормалното функциониране на мозъка и нервната система. Важен за процеса на формиране на 
червени кръвни клетки и производството на енергия. Витамин D е от съществено значение за 
оптималното усвояване на калция и фосфора и има отношение към здравината на кости и зъби, 
Допълнително действие: Комбинацията от витамини подпомага растежа и доброто здраве на 
детския организъм. Подсилва енергийните функции, балансира дейността на нервната система, 
подпомага концентрацията и умствената дейност на децата.
Начин на употреба: За деца над 4 години - 2 дражета дневно. 
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Сикуро кидс 

Всяко драже съдържа: ехинацея (сух екстракт) 18mg; цинк - 
1,5mg
Equilibra препоръчва за подпомагане при: подпомагане 
имунната система и устойчивостта на инфекции при децата, при 
простуда и грип.  
Действие: Специално създаден с приятен вкус, продуктът 
ефективно подкрепя детския имунитет. Ехинацеята е един 
от най-добрите природни имуностимулатори за детския 
организъм и естествен антибиотик. Притежава противовирусни, 

Вкусна и полезна формула!
№1 имуностимулант за деца

Код: 30254 
Цена: 24.60 лв.

40 дражета

ВИТАЛЕ кидс

Всяко драже съдържа:  1млрд бифидобактерии.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: понижен 
имунитет, нарушения в храносмилателната система, след прием 
на лекарства, особено антибиотици.
Действие: Дражетата ВИТАЛЕ са източник на изключително 
ценни бифидобактерии, които подобряват баланса на 
чревната флора при децата. Допринасят за повишаване на 
имунитета и устойчивостта на детския организъм, ефективното 
освобождаване от токсини, потискат развитието на патогенна 
микрофлора, гарантират добро функционално състояние на 
червата и усвояването на хранителни вещества. Задължително 
се употребяват по време и след терапия с антииботици!

Вкусна и полезна формула!
№1 пробиотик за деца!

Код: 30256 
Цена: 24.60 лв.

40 дражета

противовъзпалителни и регенеративни свойства. Ефективно успокоява възпаления на горните 
дихателни пътища и кашлици. Действа възстановяващо при инфекции, грип, чести боледувания 
при децата. Стимулира съпротивителните сили и устойчивостта на детския организъм. Цинкът 
е важен микроелемент, свързан с активността на имунната система. Участва в състава на редица 
ензимни системи, които укрепват лигавиците и намаляват риска от вирусни и простудни 
заболявания. Подпомага образуването на имуноглобулините - белтъците, които се грижат за 
изграждане на антитела, повишава активността на Т-лимфоцитите, които унищожават вирусите и 
бактериите. Особено важен за превенция на вирусни инфекции. 
Допълнително действие: Ехинацеята стимулира производството на Т и В-лимфоцити, подпомага 
тяхната имуноактивност, активира синтеза на интерферон. Повишава биологичния капацитет 
на патоген-поглъщащите клетки, наречени макрофаги. Цинкът е особено важен за растежа и 
развитието на детския организъм. Той участва в състава на голяма група ензими, хормони и 
витамини, които обезпечават базови жизнени процеси в организма свързани с процесите на 
кръвотворене, клетъчно делене, синтез на ДНК и РНК, регулация на клетъчния имунитет, синтеза 
на храносмилателни еними, растежа на костите и ноктите и мн.др. 
Начин на употреба: Деца от 3-4 години по 2 дражета дневно, деца над 5 години - до 4 дражета 
дневно. 

Допълнително действие: Бифидобактериите като пробиотици са особенно ценни за всеки 
организъм. Те представляват живи микроорганизми, които приети в достатъчно количество 
влияят здравословно на човешкия организъм. Те са важни за запазване надмощието на 
добрите(полезни) над лошите бактерии, което води до засилване на имунитета и нормалното 
функциониране на храносмилателния тракт. 

Начин на употреба: 1 -2 дражета дневно.
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Код: 30459 
Цена: 19.50 лв.

Бонбоните – любимите лакомства на децата – могат да са 
полезни! С приятен вкус!

Състав: В 100 грама бонбони се съдържат: витамин С – 60 mg, витамин Е – 10 mg, 
провитамин А (бета каротен) – 4,8 mg. Бонбоните съдържат цвекло, спанак и екстракт от 
куркума. 
Sanct Bernhard препоръчва за: Здравословна консумация на бонбони – любимото 
лакомство на децата. За подсилване на имунната система.
Действие: Детските плодови бонбони са произведени по традиционни рецепти 
с внимателно подбрани съставки. Наличието на витамини А, С и Е – най-мощните 
антиоксиданти е предпоставка за подсилване на имунната система на детския организъм. 
Куркумата също е естествен антиоксидант и има противовъзпалително действие и 
се използва като традиционен лек при различни симптоми свързани със стомашни 
неразположения - възпаление, гастрит, язва. Оптимизира отделянето на стомашна 
киселина и помага за образуване на защитен слой върху лигавицата на стомаха. Спанакът 
и цвеклото също подкрепят доброто здраве и защитните сили на детския организъм.

Начин на употреба: 2-3 бонбона дневно.

Плодови бонбони с витамини А, C и E за 
деца, без захар - 150 грама бонбони

Magic Nuudles
Биоразградим образователен детски конструктор

Magic Nuudles® са продукти, които са направени от най-добрите естествени 
царевични пръчици в САЩ и са напълно натурални и безопасни, 100% биоразградими, 
екологично чисти образователни играчки. Продуктът притежава пет Американски 
патента и е сертифициран от Американското общество на изпитване и материали 
(ASTM), притежава европейски и международни сертификати CE, EN71 (Европейски 
стандарт за играчки) и BPI (Института за биоразградими продукти).
Създателят на Magic Nuudles, Д-р Рамани Нараян е виден професор по Химия и 
Биохимия, инженер в Мичиганския университет и един от най-добрите работещи 
учени по био и биоразградими полимери в областта в продължение на 30 години. 
Magic Nuudles включва разноцветни пръчици и когато децата играят, се нуждаят 
само да докоснат нудълса до овлажнената гъба, за да направят края му лепкав, след 
което с лекота да го залепят за други нудълси, хартия, кожа, дрехи и дори огледални 
повърхности. Използвайки своето въображение, децата имат неограничена 
възможност да създават каквото си поискат. До известна степен Magic Nuudles® 
могат да заместят пластелина и дървените кубчета или напълно да ги заменят, 
поради своята безопасност и липса на всякакви вредни съставки (безопасни дори 
и при неволно поглъщане).
Да се учим, докато изработваме е популярна, новоизникваща концепция. Когато 
децата играят с Magic Nuudles, могат да строят, създават и декорират всичко, 
което могат да си представят. Magic Nuudles са широко разпространени, като 
ръчни материали, който чудесно спомагат за развиване на детската креативност 
и въображение.*

200 броя

Код: 18001
Цена: 11.99 лв.

*Повече вдъхновяващи модели за изработване вижте на нашия сайт www.green-master.eu
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Изофлавони от червена детелина - 

60 капсули

Код: 30507
Цена: 89.30 лв.

Dr.Nature - Нони комплекс за жени - 946 мл
Супер формула за женското здраве!

Състав: сок от нони, сок от нар, калций, витамин D, черен кохош, червена детелина, 
аврамово дърво, глухарче, витамин С, витамин Е, сау палмето.
Dr.Nature препоръчва тази уникална течна формула, богата на естествени витамини, 
минерали, ензими, антиоксиданти, фитонутриенти и биофлавоноиди, като най-добрата за 
специфичните нужди, баланса и здравето на женското тяло, особено при напредване на 
възрастта.
Действиe: Сок от нони – наричат нони „кралица на плодовете”, заради изключителното 
антиоксидантно и имуностимулиращо действие. В родината му го наричат още и свещено 
растение, поради многобройните му ползи за човешкото здраве, а американските лекари 
смятат, че може да излекува над 100 различни болести. Нони притежава адаптогенно, 
тонизиращо, противовъзпалително, обезболяващо, антивирусно, антибактериално, 
антитуморно, противостареещо, регенериращо, антиалергично и антидепресивно действие. 
Помага при стрес, мигрена, главоболие и менструални болки. Регулира цикъла на съня. 
Сок от нар – естествен източник на елагова киселина и антиоксиданти, които имат мощен 
противостареещ и регенериращ ефект. Също така има имуностимулиращо и засилващо 
метаболизма действие, регулира кръвната захар и холестерола, помага за изгарянето на 
мазнините, особено в областта на ханша; благоприятства кожата, косата и ноктите. Калций 
и витамин D – най-ефективната комбинация за поддържане здравината на костите, зъбите 
и ноктите, намалява значително риска от остеопороза, предпазва от косопад. Растителен 
комплекс от черен кохош, червена детелина, аврамово дърво и глухарче 
– богат на растителни естрогени, облекчава симптомите на менопаузата, като горещи 
вълни, изпотявания, световъртеж, намалява още и нервното напрежение, промените в 
настроението, раздразнителността и безсънието. Сау палмето – подпомага за увеличаване 
и поддържане на енергийните нива, подпомага хормоналния баланс, помага при възпаления 
на уринарния тракт. Витамин С и витамин Е – имат мощен противостареещ ефект, помагат 
на кожата да запази своя блясък и еластичност и да се предпази от вредните въздействия 
на околната среда.
Начин на употреба: Един път дневно, сутрин преди хранене по 30 ml (около 2 супени 
лъжици или 1 мерителна капачка).

Код: 30808
Цена: 59.90 лв.

За хормонален комфорт!

Състав: Всяка капсула съдържа екстракт от червена детелина - 300mg, цинк - 
10mg, селен - 60µg, биотин - 200µg, пантотенова киселина - 15mg.
Sanct Bernhard препоръчва за: хормонален дисбаланс при жени, 
предменструален синдром, менопауза, остеопороза. 
Действие: Червената детелина  е многогодишно тревисто растение, 
съдържащо група  вещества (изофлавони), които представляват фитоестрогени. 
Фитоестрогените намиращи се в червената детелина са със структура 
наподобяваща тази на човешкия естроген. Четирите главни изофлавона спомагат 
за поддържането на здравословни нива на естрогена при жените в период на 
менопаузата. Те спомагат за заздравяването на костната тъкан, ограничават 
отлива на калций, облекчават топлите вълни, безсънието и нощното изпотяване, 
предпазват гърдите, матката и костите и не предизвикват нежелани странични 
явления.
Комбинацията с микроелементи и витамини добавя синергично действие за 
цялостно укрепване на женския организъм, нормализиране на обменните 
процеси и хармонизиране на хормоналните нива. 
Допълнително действие: Червената детелина има противовъзпалително, 
антиспазматично, отхрачващо и успокоително действие. Помага при лечение 
на болести на кръвоносната система – пречиства кръвта (като стимулира 
производството на жлъчка, увеличава отделянето на урина и слуз), тонизира 
гладката мускулатура на кръвоносните съдове, балансира нивото на хемоглобина 
и броя на кръвните плочици.
Начин на употреба: 1 капсула дневно, приета с чаша вода.
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Опаковка за   120 дни
Код: 30447    
Цена: 54.00 лв.

Соя и Калций - 120 капсули
Отново усмихнати и в добро настроение !

Задължителен продукт за жени в менопауза!
Състав: Всяка капсула съдържа екстракт от соя – 125 mg, калций – 155 mg, биотин – 50 µg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане: по време и след менопауза, при хормонален 
дисбаланс, при остеопороза, горещи вълни, нарушен сън, повишен холестерол, понижена 
костна плътност. 
Действие: Соята по естествен начин регулира нивата на хормоните в женския организъм 
и облекчава симптомите на менопаузата. Специфично действащите соеви изофлавоноиди 
(биологично-активната съставка на соята) увеличават минерализацията на костите и препятстват 
намаляването на калция в костната структура, облекчават топлите вълни, безсънието и нощното 
изпотяване. 
Допълнително действие: Биотинът е изключително важен за обменните процеси в организма 
и подпомага структурата на костите, кожата, ноктите и косата. Калцият е свързан с оформяне на 
неорганичната субстанция на костите и зъбите и заздравяването на венците.
Начин на употреба: 1 път на ден х 1 капсула с вода.

Знаете ли, че ...
Биологично-активните изофлавони в соята - дайдзеин и генисетин имат химичен състав и активност, които 
наподобяват основния женски полов хормон – естроген, който бързо намалява в женския организъм в 
периода на менопауза. За плавен преход през този естествен за жената период, прекрасно заместващо 
действие оказват фитоестрогените – изофлавоните, които се съдържат в соята. 

Соеви изофлавони - 40 капсули
За жената, която знае какво иска!

Всяка капсула съдържа:  сух екстракт от семена на соя (Glycine max L.) - 200mg, 
от които изофлавоноиди 80mg, калций - 240mg, витамин D3 - 5µg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: по време и след менопауза,  
хормонален дисбаланс на женския организъм, при остеопороза, горещи вълни, 
нарушен сън, раздразнителност, повишен холестерол, понижена костна плътност.
Действие: Високоефективна природна комбинация за нормализиране на 
хормоналния баланс на женския организъм. Препятства дискомфорта и подпомага 
безпроблемното преминаване през периода на менопауза. Подобрява здравината 
на костите, усвояването на калция и мускулната активност на организма. Богатото 
съдържание на специфични изофлавони в семената от соя намаляват риска 
от сърдечно-съдови и ракови заболявания. Те представляват вещества, които 
наподобяват женските полови хормони (фитоестрогени). Приемът им е естествена 
хормонална терапия, особено важна за женския организъм преди, по време и след 
менопауза. Наред с това те увеличават костната плътност, намалявайки по този 
начин риска от остеопороза. 

Код: 30258 
Цена: 32.80 лв.

Допълнително действие: Съдържащите се в соята витамини от групата В подпомагат метаболизма и нормализират дейността на 
нервната система, допринасят за подобряване на хормоналния баланс. Калцият в комбинация с витамин D3 са важни за изграждане на 
неорганичната структура на кости и зъби, подпомагат дейността на мускулите. Комплексното действие на активните съставките подобрява 
дейността на сърдечно-съдовата и нервната система, тонизира организма.
Начин на употреба: 1 -2 капсули дневно, приети с вода.

123
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Състав: Всяка доза от 20 мл съдържа екстракт от потентно дърво (муира 
пуама) - 213 mg; екстракт от дамиана - 213 mg; екстракт от сао палмето - 
106,5 mg; гуарана - 42,6 mg; цинк - 5,1mg; витамин В6 - 1,38 mg; селен - 23 µg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане: нарушения в половата 
активност, еректилна дисфункция, нарушен хормонален баланс, сексуални 
смущения от различен характер.
Действие: Уникален природен продукт с богат състав за стимулиране и 
укрепване на сексуалната активност при мъжа. Муира пуама(потентнто 
дърво) е растителен вид с висока биологична активност, който има 
богата история на приложение като енергиен стимулант, подобрител 
на общото здравословно състояние и като лек срещу импотентност и 
сексуална дисфункция. Подобрява производството на половите хормони, 
елиминира стреса, тонизира организма, действа като адаптоген. Екстрактът 
от дамиана се използва от дълбока древност като афродизиак и тоник за 
нервната система. Подобрява кръвоснабдяването в половите органи, 
сексуалната активност и издръжливост при мъжа и жената. Сао палмето 
е едно от най-използваните средства за подкрепа на простатната жлеза, 
като сещевременно се препоръчва като мек афродизиак. Екстрактът 
от гуарана е мощен източник на енергия и издръжливост, чудесно 
подкрепящ основните компоненти на продукта. Добавките на цинк, селен 
и витамин В6 допълнително засилват обмяната на веществата, подобряват 
сперматогенезата и половата активност при мъжа. 
Начин на употреба: 2 пъти дневно по 20 мл. 

Код: 30510    
Цена: 72.50 лв.

Сила за него и нея - 120 капсули

Код: 30500
Цена: 89.50 лв.

Еротисан еликсир - 1000 мл
За нежни, страстни и незабравими нощи! Магическа формула, 

повишаваща либидото както на мъжа, така и на жената!
Състав: Всяка капсула съдържа корен от Мака на прах - 380 mg, концентрат от стриди - 120 mg, 
пчелно млечице -17 mg, витамин Е - 5,9 mg, цинк -1 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане: чувствително подобряване на либидото при 
мъжа и при жената. За повече енергия, сила и страст.
Действие: Мака е билка, произхождаща от дъждовните гори в Андите, богата на аминокиселини 
и има високо съдържание на протеин. Тя подсилва либидото, подобрява функцията на тестисите и 
влияе върху половите хормони. Повишава физическата издръжливост. Мака помага при борбата 
срещу анемията, хроничната умора, импотентността, облекчава симптомите на менопауза и 
менструални проблеми. Концентратът от стриди е богат на специфични Омега 3 мастни киселини, 
витамини и минерали и е един от най-известните и ефективни афродизиаци. Пчелното млечице 
притежава висока биологична стойност. Богато е на аминокиселини, витамини, различни ензими, 
антибиотични съставки и др. То притежава силно имуностимулиращо действие, подобрява 
обмяната на веществата и функциите на жлезите с вътрешна секреция. Забавя процесите на 
стареене. Витамин Е и цинк подпомагат сперматогенезата.
Допълнително действие: Пчелното млечице съдържа специфична хидрокси киселина (10-
HDA), която е отговорна за имуномодулиращия му ефект. Концентратът от стриди е богат на 
важни минерали и аминокиселини, които доказано подобряват сексуалното представяне и 
нагон както при мъже, така и при жени. Концентратът е особено богат на цинк, който подобрява 
спермогенезата.
Препоръчителен прием: Приемайте по 2 капсули 3 пъти дневно с храна и достатъчно течности.

Знаете ли, че ...
Афродита е хапвала редовно стриди, а доста по-късно в историята Казанова не пропуска вечеря с малките 
афродизиаци винаги, когато искал да омае поредната дама. Подобно на всички миди, стридите са богати на 
витамини, минерали и са  полезни за мосъка и сърцето заради мастни киселини омега-3. За стридите като 
афродизиак има и научна обосновка – те съдържат допамин, който е невротрансмитер и помага да се управлява 
мозъчната активност и влияе на сексуалното желание при мъжете и жените. Стридите съдържат големи нива 
на цинк, а този микроелемент контролира нивата на прогестерона и по този начин влияе положително върху 
либидото. Доказано е, че недостигът на цинк в организма може да предизвика импотентност при мъжете.

Енергия, сила и страст!
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Dr.Nature - Нони комплекс за мъже - 946 мл
Супер формула за мъжкото здраве!

Състав: Сок от нони, епимедиум, жен-шен, тонгкат али, мака, рацемоза, аспарагус, сау 
палмето, ликопен, цинк, витамин С, витамин D3.
Dr.Nature препоръчва тази уникална течна формула, богата на естествени витамини, 
минерали, ензими, антиоксиданти, фитонутриенти и биофлавоноиди, като най-добрата 
за специфичните нужди, баланса и здравето на мъжкото тяло, особено при напредване 
на възрастта.
Действиe: Сок от нони – засилва имунната система, мощен антиоксидант, има 
регенериращо клетките действие, подпомага мускулите и възпрепятства атрофията им, 
зарежда с енергия, адаптоген, има противовъзпалително действие, намалява стреса, 
подпомага храносмилателната система и черния дроб, нормализира сексуалните 
функции и спомага за здравето на простатата. Помага още и при диабет, бъбречни и 
уринарни проблеми, високо кръвно, сърдечни проблеми и др. Растителен комплекс 
от епимедиум, жен-шен, тонгкат али, мака, рацемоза и аспарагус – ефективно 
поддържа сексуалните функции на мъжа, засилва сексуалното желание и способности, 
подобрява качеството и продължителността на ерекцията, стимулира сперматогенезата, 
предпазва от импотентност, тонизира и поддържа енергийния баланс. Сау палмето 
и ликопен – влияят върху ензимните процеси, свързани с простатата, като забавят 
нарастването на простатата, намаляват честотата и дискомфорта при уриниране, 
подобряват струята при уриниране, намаляват възпаленията в уринарния тракт. Цинк и 
витамин С – имат мощно антиоксидантно и противостареещо действие, действат заедно 
и като силен имуностимулант, цинкът допълнително влияе благоприятно върху мъжката 
потентност и допринася за здравето и нормалното функциониране на простатата. 
Витамин D3 – изключително важен за здравината на костите и зъбите, подпомага 
имунната система, поддържа мускулите и техния тонус, подпомага сърдечната дейност.
Начин на употреба: Един път дневно, сутрин преди хранене по 30 ml (около 2 супени 
лъжици или 1 мерителна капачка).

Код: 30807
Цена: 59.90 лв.

Крем за лице за мъже 100 мл

Код: 50114   
Цена: 26.00 лв.

За мъже, които не искат да остаряват!
Съставки: Уникална комбинация от високоефективни масла от: пшенични зародиши, 
бадемово масло, масло от норка, масло от жожоба и мед. Богат на растителни екстракти: 
полски хвощ, коприва, лечебна лайка, арника, листа от бреза, репей. 

Действие: Уникалният състав на продукта ефективно подхранва кожата на лицета, като 
видимо намалява образуването на бръчки, свива порите, успокоява уморената кожа, 
активира регенеративните процеси и забавя процесите на стареене. Възстановява 
уморената кожа, успокоява, ревитализира и регенерира! Естествените масла 
стимулират оросяването с кръв на натоварената кожа и я правят мека, гладка и еластична. 
Маслото от пшеничен зародиш е най-богатият източник на Витамин Е (витаминът на 
младостта), който стимулира производството на колаген и еластин. Бадемовото масло 
подхранва, действа успокояващо и омекотяващо, придава кадифена мекота и гладкост. 
Маслото от норка е изключитено богато на есенциални мастни киселини, подхранва 
кожата в дълбочина и има регенериращ ефект. Маслото от жожоба подобрява кръво- 
и лимфообращението, подхранва и регенерира. Подпомага синтеза на кожния колаген и 
оказва противовъзпалително действие. Пчелният мед подхранва мускулите, омекотява 
кожата, има антибиотично и антибактериално действие.

KARAKUM Овлажняващ крем за мъже 100 мл
Придава на лицето мъжественост, прави кожата здрава и 

млада! С екстракт от малахит и масло от жожоба!
Малахитът е изключителен антиоксидант. Богат е на мед и засилва клетъчния 
метаболизъм. Малахитът стимулира клетките в дълбоките слоеве на епидеримиса 
и засища кожата с кислород. Така помога в борбата със свободните радикали и 
стареенето на кожата. Маслото от жожоба е екзотично растение,което вирее най-
добре в Южна Калифорния и Мексико.Чудодейните му за кожата свойства открили 
индианците,които с него се защитавали от слънцето,лекували рани и изгаряния.

Действие: Прекрасен крем с дълготраен овлажняващ ефект. Интензивно хидратира, 
подхранва и детоксикира.  KARAKUM крем мигновено съживява и видимо заздравява 
уморената кожа, като в същото време премахва белезите на стрес и умора. 
Овлажнява кожата дълбоко и дълготрайно без да оставя мазни следи. Предпазва 
кожата  от вредните фактори на околната среда, причиняващи изсушаването и 
преждевременното й стареене. Поддържа и защитава вашата кожа. почувствайте 
се готови за деня  -  добре поддържани и жизнени. Кожата изглежда подхранена и 
гладка.Чувство на комфорт без усещане за омазняване. С деликатен, свеж аромат. 

Код: 50116 
Цена: 39.00 лв.
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Всяка капсула съдържа: калций – 64,8 mg, витаминозна мая – 40 mg, никотинамид (витамин В3) – 20 
mg, D-пантотенoва киселина – 10 mg, витамин B1 – 1,6 mg, витамин B2 – 2 mg, витамин B6 – 1,9 mg, 
витамин B12 – 1 µg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: хроничен стрес, храносмилателни проблеми, 
липса на апетит, умора, безсъние, безпокойство, изнервеност, депресивни състояния, отпадналост, 
главоболие, мускулна слабост, сърцебиене, превъзбуда, възпаление на кожата, пърхот, при засилено 
физическо и психическо натоварване. 
Действие: Една от основните причини за възникване на горепосочените заболявания е промяна 
(нарушение) във функциите на централната и (или) периферната нервна система. Витамините от група 
В съставляват важна част от повечето ензимни системи в организма и техния недостиг или липса 
предразполага към патологични промени в метаболизма на тялото ни. Липсата на витамини от група В 
се отразява най-напред на нервната система, тъй като тя е една от най-чувствителните. Това предизвиква 
промени и в други системи и органи на тялото и се проявяват като посочените заболявания. В повечето 
пъти сме свикнали да „лекуваме” симптоматично самото оплакване без да обръщаме внимание на 
първоизточника на проблема. Често това е свързано с неправилното хранене и липсата на достатъчно 
количество витамини (особенно от група В). Витамините за подпомагане на нервната система на 
германската фирма Sanct Bernhard са подбрани в съответствие със специфичните нужди и изисквания за 
правилното и функциониране. 
Допълнително действие: Благоприятстват химическите реакции на ензимите с другите вещества, 
подпомагат метаболизма. Подпомагат: функцията на нервната система, здрави зъби,коса, нокти, черен  
дроб, както и нормалния мускулен тонус на храносмилателната система и правилното функциониране 
на мозъка. Калцият е важен за поддържането на ритмична сърдечна дейност и предаването на нервните 
импулси. Подобряват развиването на физическите и умствените способности.
Начин на употреба: 1-2 капсули на ден с чаша вода.
Знаете ли, че......
Витамините от група В са водоразтворими. Когато се взимат заедно, действат комплексно, а недостигът на един - води до недостиг на 
друг. Човешкият организъм не може да ги складира и е необходимо ежедневното им набавяне. Препоръчителните дневни дози на всеки 
един витамин от групата са различни, но във всяка капсула от витамините на Sanct Bernhard съотношението е спазено. Витамините от 
В-комплекса са особено важни за нервната система и мозъка, за обмяната на веществата, за лигавиците и кожата. Ако не са налични в 
достатъчни количества, човек може бързо да се почувства уморен, отпаднал и раздразнителен.

Сила за нервната система - 180 капсули
Кажете не на стреса!

Заздравете нервната система!   

Опаковка за 180 дни
Код: 30405   
Цена: 33.80 лв.

Продукти за грижа
 за нервната система 
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Соев лецитин - 32 желирани капсули
За здрава нервна и сърдечносъдова система!

Всяка капсула съдържа: соев лецитин(60%) - 500 mg, Витамин В1 – 0,6 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: Повишен холестерол, профилактика 
на сърдечно-съдови заболявания, понижени функции на паметта и мисълта, депресии, 
раздразнителност, неврози, хронична умора, атеросклероза, нарушения във функциите 
на черния дроб. 
Действие: Лецитинът е естествен източник на фосфолипиди, за които се смята, че 
действат като емулгатори, стимулиращи липидния метаболизъм – фосфолипидите 
са полезни за физиологичните функции на клетъчните мембрани. В тази формула 
лецитинът и витамин В1, изключително ефективно подпомагат сърдечната функция. 
Лецитинът също така е основен хранителен елемент за нервните влакна, изграждащ 
до 17% от периферната нервна система и 30% от мозъка. Недостигът му води до 
раздразнителност, умора, мозъчно изтощение и дори нервен срив. Подобрява 
функциите на главния мозък, възстановява структурата на черния дроб, бъбреците, 
белите дробове. Нормализира нивата на холестерина и мазнините в кръвта.  
Допълнително действие: Лецитинът ускорява окислителните процеси, обезпечава 
нормалната обмяна на мазнините, подпомага усвояването на витамините А, Д, Е и 
К. Повишава устойчивостта на организма спрямо токсични вещества, стимулира 
образуването на еритроцити и хемоглобин. Участва в процесите, които гарантират 
оптимално функциониране на нервната система. Установено е, че лецитинът от 
растителен произход е по-ефективен от този с животински произход. Той е подходящ 
за бременни и кърмачки, тъй като участва във формирането и нормалното развитие на 
мозъка и нервната система на децата. 

Начин на употреба: 1-2 пъти дневно по 1 капсула приета с вода по време на хранене.

Код: 30490    
Цена: 69.50 лв.

Състав: Всяко драже съдържа 125 mg екстракт от корени на валериана, 25 mg екстракт от 
хмел.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: обща нервност, стрес, безпокойство, 
нервно сърцебиене, страх, тревожност, потиснатост, усилена умствена и физическа дейност, 
за по-лесни заспиване и поддържане на съня и др. Има благоприятно релаксиращо 
действие, подобрява работата на сърцето, нормализира сърдечния ритъм. Подпомага още 
при климактерични оплаквания, гастрити, болезнено уриниране, болезнена менструация, 
цистити, пясък и камъни в жлъчния мехур, жълтеница, възпаление на простатната жлеза. 
Действие: Валериана (Valeriana officinalis): Екстрактът от валериана съдържа 
етерично масло, изовалерианова киселина, борнеол, сесквитерпени, валеринин, 
гликозидни съединения (валерозиди), дъбилни вещества и други. Действието й се  се 
дължи на целия комплекс от биологично активни вещества. Валерианата притежава 
седативно, транквилизиращо (успокояващо), спазмолитично, антиконвулсивно действие. 
Притежава мек сънотворен ефект. Повишава качеството на съня, включително и при лица, 
страдащи от безсъние и превъзбуда, не предизвиква усещане за сутрешна сънливост. 
Оказва положително регулаторно влияние върху работата на сърцето, подобрява 
кръвообращението, нормализира нарушения сърдечен ритъм и благоприятства за 
понижаване на кръвното налягане. Хмел (Humulus lupulus): Билката е позната от векове 
наред с лечебните си свойства и полезното си действие върху организма. Притежава 
успокояващо действие и освен това засилва ефекта на валерианата. Така комбинирани, 
билките допълват ефектите си и усилват действието на продукта като цяло. 
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 2 таблетки. При проблеми със съня по 2 таблетки 30 
мин. преди лягане.

Знаете ли, че ...
Съцветията на хмела се използват в народната медицина още при климактерични оплаквания, гастрити, 
болки при уриниране, менструални болки, възпаление на пикочния мехур, пясък и камъни в жлъчния 
мехур, жълтеница, при простатит и др. 
Хмелът е една от основните съставки при производството на бира.

Дражета за нервната система - 200 дражета
За живот без нерви и проблеми!

Код: 30215   
Цена: 17.50 лв.
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Мелатонин  - 75 таблетки
За спокоен сън и добро утро!

Състав: Всяка таблетка съдържа мелатонин - 1mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: проблеми със заспиването, нарушения на 
съня, недоспиване, психическо натоварване, стрес.  
Действие:  Човешкият организъм функционира най-добре ако е гарантиран правилният 
ритъм сън-бодърстване (бодрост). Подпомагайки физиологичния сън и релаксация, 
мелатонинът може да допринесе за нормалната фукция на имунната система, както и 
за регулацията на кръвното налягане и телесната температура. Мелатонинът е мощен 
антиоскидант и подпомага за унищожаването на вредните радикали в организма. Той 
действа, както на нивото на клетъчната мембрана, така и вътре в самата клетка. Приемайки 
мелатонин, ние не просто ще регулираме съня си, но и ще подпомогнем организма си да 
дезактивира свободните радикали.
Допълнително действие: Мелатонинът  играе важна роля за поддържане на правилния 
ритъм сън-бодърстване (бодрост) и сихронизра биоритмите. Този прецизен ритъм, 
индивидуален за всеки човек е 24 часов часовник и играе огромна роля, когато ние заспим 
и се събудим. Съществува денонощен ритъм, основан на слънчевото греене и сезонен 
ритъм, който следва продължителността на деня. Нивото на мелатонина през нощта  може 
да бъде десетократно по-високо, отколкото през деня. Това равновесие може лесно да бъде 
нарушено при хора, чиято работа го изисква (напр. работа на смени) или се налага често 
да летят, сменяйки часовите пояси. Освен това, производството на хормона намалява с 
напредване на възрастта. Хората, които имат проблеми със заспиването или в определени 
случаи на нарушение на съня, често прибягват до синтетични лекарства. Решението обаче, 
би могло да бъде лесно с добавка, съдържаща естествено вещество, което се произвежда 
и от нашия организъм – мелатонин!
Начин на употреба: 1 таблетка дневно 30 мин. преди сън. Код: 30237   

Цена: 18.00 лв. Знаете ли, че…
Забързани в ежедневието, ние отделяме все по-малко време за възстановяване и активна почивка, 
което може незабелязано да ни вкара в порочен кръг, при който е възможно повишеният стрес 
да отключи някои нарушения на съня. Достатъчното количество отморяващ сън е физиологична 
потребност. Мелатонинът може да окаже голяма помощ за постигането му.

МЕЛАТОНИН капки - 15 мл
С бърз ефект! 

За сладък и спокоен сън!

Всяка доза (2 капки) съдържа: мелатонин - 1mg
Equilibra препоръчва за подпомагане при: проблеми със заспиването, 
нарушения на съня, недоспиване, при смяна на часови пояс, психическо 
натоварване, стрес.
Действие: Високоефективна течна форма на чист мелатонин за по-добър и 
бърз ефект. Мелатонинът е естествен хормон, синтезиран в човешкото тяло от 
епифизата, под действие на зрителния нерв. Процесът се активира с настъпване 
на тъмната част от денонощието. Главната му задача е да осигури пълноценен 
сън, регулирайки процесите на сън и бодърстване. С напредване на възрастта, 
концентрацията му в кръвта намалява, поради което настъпват състояния свързани 
с нарушен сън и трудно заспиване. Концентрацията на мелатонин в организма 
намалява при стрес, което също се отразява на проблеми със съня. Приемът му 
е особено подходящ при смяна на часовите пояси, при чести смени в режима на 
работа(дневни/нощни смени), при хора с нарушен цикъл сън-бодърстване, при 
тревожност и безсъние.
Допълнително действие: Приемът на мелатонин не влияе върху 
продължителността на съня, съответно не предизвиква трудно събуждане, 
отпадналост и вялост. Хормонът антагонист на мелатонина е серотонинът, който 
се активира при изгрев слънце. При смрачаване серотониновите нива внезапно 
спадат и в организма се активира поризводсвото на мелатонин. Мелатонинът 
намалява кръвното налягане и има имуностимулиращ ефект.

Начин на употреба: 2 капки приети под езика преди лягане.

Код: 30251 
Цена: 21.99 лв.
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МЕЛАТОНИН и ГРИФОНИЯ - 60 таблетки

Всяка таблетка съдържа: грифония(сух екстракт) - 21,05mg; витамин В6 - 1,4mg; мелатонин - 1mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: проблеми със заспиването, нарушения на съня, 
недоспиване, при смяна на часови пояс, депресии, нервност, психическо натоварване, стрес.
Действие: Прекрасна комбинация за подобряване качеството на съня и балансиране на процесите на 
сън и бодърстване в организма. Подпомага физиологичната релаксация и психологичния комфорт на 
организма. Мелатонинът е естествен хормон, синтезиран в човешкото тяло от епифизата, под действие 
на зрителния нерв. Процесът се активира с настъпване на тъмната част от денонощието. Главната му 
задача е да осигури пълноценен сън, регулирайки процесите на сън и бодърстване. С напредване 
на възрастта, концентрацията му в кръвта намалява, поради което настъпват състояния свързани с 
нарушен сън и трудно заспиване. Концентрацията на мелатонин в организма намалява при стрес, което 
също се отразява на проблеми със съня. Приемът на мелатонин е особено подходящ при смяна на 
часовите пояси, при чести смени в режима на работа(дневни/нощни смени), при хора с нарушен цикъл 
сън-бодърстване, при тревожност и безсъние. 

При трудно заспиване и силен стрес!

Код: 30252 
Цена: 21.99 лв.

РЕЛАКС Ден и Нощ - 50 таблетки
При стрес, тревожност, нервност и безсъние!

С 24 часово действие! 

Всяка таблетка съдържа: екстракт от пасифлора - 67,85mg; екстракт от лайка - 59,86mg; 
екстракт от валериана - 59,65mg; глог(прах)- 47,56mg; глог(сух екстракт) - 41mg; екстракт от 
лавандула-39,77mg; екстракт от калифорнийски мак - 28,7mg.  
Equilibra препоръчва за подпомагане при: нервно изтощение, раздразнителност, 
тревожност, хиперактивност, хистерия, безсъние, безпокойство, страх, неврози, нервна и 
психическа преумора,  менопауза, спазми в областта на корема, породени от стрес.
Действие: Уникалната комбинация от пасифлора, лайка, валериана, глог, лавандула 
и калифорнийски мак действа успокояващо, седативно и релаксиращо. Снема стреса 
и напрежението от различен характер, регулира процесите на възбуда и задържане в 
нервната система, подобрява самочувствието, стабилизира психическата устойчивост. 
Гарантира здрав и спокоен сън. През деня формулата не води до сънливост и липса на 
концентрация и трудоспособност! 
Допълнително действие: Пасифлората има ефективно успокояващо, седативно, 
антидепресивно, спазмолитично  действие. Премахва чувството на страх, подобрява 
съня. Лайката е позната с противовъзпалителния си ефект, но наред с това прекрасно 
регулира съня, снема напрежение, действа успокоително. Валерианата успокоява 
при безсъние, регулира процесите на възбуда и задържане в главния мозък, снема 
нервно напрежение, релаксира организма при нервна и психическа преумора. Глогът, 
наред с лекото стимулиране на сърдечния мускул се използва ефективно при нервни 
заболявания, безсъние, премахва неврогенни смущения върху сърдечно-съдовата система. 
Лавандулата успокоява нервната система, премахва спазми на гладката мускулатура, с 
прекрасен ефект при възбуда, безсъние, главоболие и невроза. Калифорнийският мак 
проявява успокояващо, релаксиращо,  седативно, хипотензивно действие.

Начин на употреба: При стрес 1-3 таблетки дневно, приети с вода. За добър сън от 2-3 
таблетки половин час преди лягане. 

Код: 30238  
Цена: 19.50 лв.

Грифонията е африканско растение, в чийто семена се съдържа 
особено ценната аминокиселина 5-хидрокситриптофан(5-НТР), 
която е предшественик на най-важния нервомедиатор серотонина. 
5-НТР лесно прониква в мозъчните клетки, превръщайки се в 
серотонин. Има антидепресивно и релаксиращо действие. Заедно с 
витамин В6 увеличават производството на ендорфини, подпомага 
възстановяването на всички фази на добрия сън, като особено 
се удължава фазата на дълбокия сън, което е предпоставка за 
отпочиналост и работоспособност. Витамин В6 играе главна роля в 
нормалното функциониране на централната и периферната нервни 
системи, участва в синтеза на най-важните невромедиатори. 
Допълнително действие: Грифонията потиска симптомите 
на предменструалния синдром - напрежение, безпокойство, 
раздразнителност, намалява влечението към въглехидратна храна.
Начин на употреба: 1 таблетка 30 минути преди сън.
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Жълт Кантарион - 120 капсули
Усмихнати и спокойни с билката на Свети Джон!

Състав: Всяка капсула съдържа 340 mg масло от жълт кантарион. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: нервност, свръхнапрежение, 
депресия, психосоматични състояния, менструални проблеми, безсъние, 
неврастении, киселини ,гастрит и  язва,  вътрешни инфекции. Като съпътстващ 
продукт за бързо зарастване на рани и подобряване дейността на сърдечния 
мускул
Действие: Маслото от жълт кантарион има нервноуспокояващо, 
противовъзпалително, противомикробно, заздравително действие. 
Допълнително действие: Маслото от жълт кантарион има чудесно дейстиве 
за подобряване състоянието на храносмилателната система. Има подчертан 
кръвоспиращ ефект, подобрява дейността на сърдечния мускул и сърдечната 
дейност.
Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1 капсула приета с вода или друга течност. 

Знаете ли, че...... 
Жълтият кантарион се нарича още „Билката на Св. Джон”, тъй като се събира в деня на Св. Йоан 
(Св. Джон) – 24 юни. Първите сведения за използването му за лекарствени цели датират още от 
древна Гърция. Основните активни съставки  са хиперицин (управлява невротрансмитерите в 
мозъка - разграждането на медиаторите, като напр. доптамин, норадреналин или серотонин се 
регулира именно от хиперицина), флавоноиди, хиперфорин (с ясно изразено бактерицидно и 
дезинфекциращо действие,което благоприятства заздравяването на рани).

Oпаковка за 60 дни 
Код: 30411 
Цена: 35.00 лв.

Опаковка за 70 дни
Код: 30470
Цена: 67.00 лв.

Лецитин витал гранулат - 500 г
Активни и с добра концентрация!

Състав: натурален соев лецитин на гранули.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: липса на енергия, лоша концентрация, проблеми с 
нервната система, натрупване на мазнини по артериите – атеросклероза,  предменструален синдром (ПМС), болки 
в ставите, косопад, интоксикация, проблеми с черния дроб, употреба на големи количества алкохол, безсъние, 
безпокойство, усещане за безсилие и умора, при тежки физически и психически натоварвания.
Действие: Лецитинът подпомага нормалното функциониране на: сърдечно-съдовата система, черния дроб, 
мозъка, храносмилането на мазнините и абсорбцията на мастноразтворимите витамини. Фосфолипидите, 
съдържащи се в лецитина, поддържат холестерола в нормални граници. Подпомагат  добрата памет и високата 
концентрация. Регенерират нервните клетки. 
Допълнително действие: Един от основните фосфолипиди в човешкия организъм е фосфатидилхолинът 
(лецитин). Той подпомага запазването на структурната цялост на клетките, участва в клетъчната комуникация 
(сигнални функции), в синтеза на ацетилхолин - вещество, подпомагащо нервите да пренасят кодираната в нервни 
импулси информация с висока скорост; донор е на метилови групи, нужни за редица жизнено важни процеси (ДНК 
разчитане, протеинов синтез и др.). Подобрява възстановяването след тренировъчни и физически активности. 
Възстановява чернодробните функции при хора с хепатитни и други чернодробни заболявания. Подпомага 
чернодробния метаболизъм при хора употребяващи алкохол. Подобрява работата на нервната система, в това 
число, както на ЦНС, така и на ПНС, изостря паметта.
Начин на употреба: Възрастни - 1 или 2 пъти на ден х 7 g – общо 14 g на ден (4 супени лъжици). Деца над 
4 години – 1 път на ден 7 г (2 супени лъжици). Препоръчително е дозата лецитин витал гранули да се разбърка 
в чаша прясно или кисело мляко или сок. Може да се приеме и в сухо състояние, но после устата се изплаква с 
течност.  Забележка: при диабетици дневната доза е 1 чаена лъжичка.

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

Лецитин Витал - 120 капсули
Енергични и с бърза мисъл!     

Опаковка за 40 дни
Код: 30413   
Цена: 49.50 лв.
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Doctor Nature Гинко плюс - 30 капсули
За добра памет и топли крайници

Състав: екстракт от гинко билоба – 200 mg, екстракт от гроздови семки – 50 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: Нарушена памет, недостатъчно 
кръвооросяване на мозъка и крайниците (студени крайници), шум в ушите, световъртеж, 
отпадналост. Подпомага общото кръвообращение и дейността на сърцето, подсигурява 
здравината и еластичността на кръвоносните съдове. Допринася като превантивно 
средство срещу инфаркт и инсулт.

Действие: Гинко билоба - фармокологичните ефекти на гинко билоба се дължат 
на съдържащите се в листата на растението флавоноиди и терпенови трилактони, 
като флавоноидите притежават антиоксидантни свойства, а терпеновите трилактони 
подобряват кръвообращението. Флавоноидите осъществяват ефектите си предимно 
в периферните кръвоносни съдове, докато гинколидите и билобалидът навлизат в 
мозъка. Съставките в гинко билоба проявяват различни биологични и фармакологични 
ефекти: невропротективен и антиоксидантен ефект, намаляване на свободните радикали, 
потискане на липидната пероксидация и стабилизиране на клетъчните мембрани, 
подобряват отделянето на азотния оксид – мощно съдоразширяващо действие. Екстракт 
от гроздови семки – представлява мощен антиоксидант – 20 пъти по-силeн от Витамин 
С. Допринася за нормалното функциониране на сърдечно-съдовата система като цяло.

Начин на употреба: Препоръчва се по 1 капсула дневно, след храна.

Опаковка за 30 дни
Код: 30061
Цена: 9.90 лв.

Знаете ли, че …
Гинко билоба е единственият оцелял представител на семейство Ginkogoaceae, обитавал Земята преди 200 милиона години. Отделни дървета живеят 
стотици и дори до 1000 години, като достигат височина 30-40 метра и диаметър 4 метра. Гинко билоба е широко използван декоративен вид, който 
успешно понася замърсяването на околната среда. Най-ранните сведения за лечебните свойства на Гинко билоба се откриват в някои китайски книги 
по медицина. Там се описва употребата на листата от гинко билоба за лечение на сенилността на възрастни членове на императорското семейство. в 
съвременната китайска медицина се препоръчва за подобряване на мозъчните функции и за облекчаване на астма.

Гинко Билоба - 180 капсули

Състав: Всяка капсула съдържа 100 mg специален екстракт от Гинко Билоба.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: отслабване на паметта, старческа 
деменция, нарушено оросяване и кръвоснабдяване на крайниците, намалено внимание, болест 
на Алцхаймер, шум в ушите, световъртеж, главоболие, сърдечна аритмия, глаукома, периферни 
съдови смущения, нервно изтощение, стрес. 
Действие: Гинко Билоба засилва кръвообръщението, оросяването на мозъка и крайниците,  
подобрява паметта. Проявява съдоразширяващо действие,  укрепва стените на кръвоносните 
съдове, намалява холестерола в кръвта.
Допълнително действие: Гинко Билоба действа като антиоксидант  и неутрализира 
свободните радикали. Възпрепятства агрегацията (слепването) на тробмоцитите. Добро 
помощно средство за всички заболявания на нервната система. Увеличава работоспособността 
и издържливостта на хората, занимаващи се с умствена дейност. Гинко билоба подобрява 
циркулацията по три различни начина. Първо, предизвиква отпускане на артериите, водейки 
до тяхното разширяване и позволявайки с всеки удар на сърцето през артериалната система да 
преминава повече кръв. Второ, намалява вискозитета на кръвта, като я разрежда и по този начин 
улеснява движението й през малките капиляри. И трето, упражнява необяснима регулация на 
венозния и артериален съдов тонус, за оптимизиране разпространението на кръвта до места, 
които са исхемични, без да жертва кръвообращението към другите тъкани.
Начин на употреба: по 1 капсула на ден, приемана с вода или друга течност.

Знаете ли, че...
Гинко Билоба е най-старият известен дървесен вид – възрастта му се оценява на повече от 200 млн. години. 
Това дърво е последният представител на цял клас голосеменни растения, съществуващи от ерата на 
динозаврите. Листата му съдържат 198 активни съставки, които: намаляват нивата на холестерола, поддържат 
еластичността на кръвоносните съдове, елиминират свободните радикали, стимулират мозъка, подобряват 
концентрацията и паметта.

№1 за свеж ум и добра памет! 

Oпаковка за 180 дни 
Код: 30404 
Цена: 80.00 лв.
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Doctor Nature Ай кю макс - 30 таблетки
Най-добрата формула за подсилване на паметта и 

концентрацията!
Състав: Всяка таблетка съдържа екстракт от гинко билоба (24 % флавоноиди) – 100 mg, магнезий 
– 160 mg,  екстракт от родиола (Rhodiola Rosea) – 100 mg, екстракт от гроздови семки (95 %) - 60 
mg, фосфатидилсерин – 50 mg, диметиламиноетанол (ДМАЕ) – 30 mg, екстракт от мента – 20 mg, 
хуперизин А – 50 μg, витамин B6 – 4 mg, селен – 100 μg, витамин B12 – 10 μg. 
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: нарушено кръвооросяване на мозъка 
и крайниците, намалена концентрация, шум в ушите, световъртеж. Подпомага за по-лесно 
запаметяване и повишава паметовите възможности като цяло. Стимулира мозъчните функции и 
интелигентността. Благоприятства сърдечно-съдовата дейност.
Действие: Гинко билоба подсилва паметта и концентрацията, допринася за разширяването 
на най-малките кръвоносни съдове, подпомага циркулацията на кръвта и кръвооросяването 
на мозъка и крайниците. Подпомага притока на кислород до мозъчните клетки и нормалното 
функциониране на кръвоносните съдове и сърцето. Родиола има силен адаптогенен ефект, 
подпомага енергийния баланс и благоприятства за по-ефективното използване на кислорода в 
клетките. Има силно антиоксидантно действие. Екстрактът от гроздови семки представлява 
мощен антиоксидант – 20 пъти по-силен от витамин С. Допринася за  нормалното функциониране 
на сърдечно–съдовата система като цяло. 

Ментата допринася за стимулиране на мозъчната дейност, подпомага за вниманието и концентрацията. Фосфатидилсерин допринася 
за поддържане нормалната стуктура на клетъчната мембрана и предаването на нервния импулс. Подпомага за: паметта, бдителността и 
вниманието, възприемането при обучение, умствената острота и интелигентността, концентрацията, настроението. 
Диметиламиноетанол (ДМАЕ) е прекурсор на ацетилхолина (невромедиатор в мозъка, който участва в предаването на нервните инпулси 
и подпомага познавателните способности). Допринася за концентрацията и благоприятства мозъчната дейност. Витамин В6 подпомага 
превръщането на някои аминокиселини в невромедиатори. Участва в синтеза на серотонин, допамин, гама-аминомаслена киселина и др. 
Витамин В12 допринася за нормалното функциониране на мозъчната дейност. Селенът участва в естествените антиоксидантни системи в 
нервните клетки, допринася за неутрализирането на свободните радикали и подпомага нормалното функциониране на мозъка. Магнезият 
допринася за нормалното функциониране на сърдечно-съдовата и нервната системи, както и за възстановяване след силен стрес и нервно 
напрежение. Хуперизин А – подпомага за удължаване действието на невромедиатора „ацетилхолин” в нервната система и по този начин 
благоприятства мозъчната дейност.
Начин на употреба: Препоръчва се по 1 таблетка дневно, сутрин след храна.

Опаковка за 30 дни
Код: 30060
Цена: 18.50 лв.

ЧЕРНА БОРОВИНКА - 60 капсули

Всяка капсула съдържа: черна боровинка(сух екстракт) - 120mg; цинк - 1,67mg; 
витамин А - 133,33µg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: нарушено зрение, проблеми със 
зрението в сумрак и тъмнина, продължителна работа с компютър, възстановяване след 
заболявания на очите, за предотвратяване на макулна дегенерация и катаракта.
Действие: Черната боровинка е изключително богат източник на мощни антиоксиданти 
- антоцианоциди и флавоноиди, които ефективно се борят срещу клетъчната деградация, 
причинена от разрушителното действие на свободните радикали. Помага за увеличаване 
чувствителността на ретината към светлината, като наред с това ефективно подпомага 
регенеративните и способности. Това я прави изключително ценен продукт за подобряване 
и запазване на зрението. Подсилвайки фините капиляри улеснява кръвоснабдяването на 
окото, намалява умората и засилва остротата на зрението. Предпазва от дегенеративни 
проблеми на ретината и загуба на периферно зрение. Червената боровинка задържа 
колагена, поради което е ефективна в борбата с глаукомата. Като изключително важна част 
от редица ензимни системи, цинкът участва в усвояването на витамин А в зрителния 
процес. Самият витамин А е отговорен за адаптацията на окото в средата светло/тъмно, 
тъй като участва в синтеза на зрителния пигмент на ретината на окото. 
Допълнително действие: Екстрактът от черна боровинка подобрява общата циркулация 
на кръвния поток, което е особено важно за кръвоснабдяването на крайниците и мозъка. 
Укрепва съдовете и подпомага организма при проблеми в резултат на разширени вени, 
хемороиди, възпаления. Влияе ефективно върху храносмилателния процес и усвояването 
на хранителни вещества. Забавя процесите на стареене в организма оказвайки цялостна 
антиоксидантна защита. 
Начин на употреба: 2 -3 капсули дневно, приети в рамките на деня с вода.

За здрави очи и силно зрение!

Код: 30257 
Цена: 28.70 лв.
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Doctor Nature Лутеин супер плюс 
- 30 капсули

Безспорно формула №1 в грижата за здравето на очите!
Състав: Всяка капсула съдържа колаген хидролизат – 100 mg, витамин С – 75 mg,  
витамин Е – 18 mg,  лутеин – 7 mg, екстракт от черна боровинка (20% полифеноли, 18 % 
антоциани) –  35 mg, рутин – 25 mg, зеаксантин – 2 mg, бета каротен – 2 mg, селен – 30 μg, 
мед – 1 mg, цинк – 15 mg, витамин В2 – 3 mg. Произход на колагена - телешки. 
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: Комбинацията е силен антиоксидантен 
комплекс, който подпомага за подобряване на зрението, особено при възрастните хора и 
намалява риска от развитие на перде и макулна дегенерация. Действа благоприятно при 
преумора от работа с компютър, осветени очи, продължително шофиране и др. Помага при 
възстановяване след операция на очите и при още редица зрителни нарушения. Засилва 
зрителната острота.
Действие: Лутеинът  се натрупва в ретината на окото и има свойството да поглъща част 
от високоенергийните лъчи в синия спектър на светлината. Има силен антиоксидантен 
ефект и неутрализира свободните радикали. Лутеинът е един от най-често използваните 
компоненти в хранителните добавки за подпомагане на очите и зрението. Колаген – 
един от най-често срещаните белтъци в тялото на човека. В състава му влизат важни 
аминокиселини, които допринасят за  нормалното функциониране и регенериране  на 
очите. Витамин С – силен антиоксидант, участва в клетъчното дишане и допринася за 
нормалното функциониране на клетките. Подпомага очите и зрението. 

Опаковка за 30 дни
Код: 30067
Цена: 15.90  лв.

Черната боровинка е позната от векове с благоприятното си влияние върху очите и целия организъм. Допринася за неутрализиране действието 
на свободните радикали и подпомага укрепването на кръвоносните съдове на очите. Рутин -  допринася за поддържане на нормалната капилярна 
пропускливост и подпомага кръвообращението на очите. Зеаксантин - допринася за подсилване на антиоксидантния потенциал и подпомага за 
нормалното функциониране на ретината на очите. Витамин Е е също толкова познат с антиоксидантните си свойства и допълва ефективността на 
комплекса   като цяло. Цинкът се среща в над 100 специфични ензима, играе важна роля при репликацията на ДНК. Бета каротен - допринася за 
нормалното функциониране на ретината. Блокира свободните радикали, които са страничен продукт при много ‚‘био‘‘ и ‚‘фото‘‘ реакции, протичащи 
постоянно в окото. Играе важна роля в процеса на цветното зрение. Витамин В2 подпомага за нормалното функциониране на роговицата на 
окото. Допринася за фиксирането на колагеновите структури в роговицата. Мед – микроелемент, който има роля в преноса на на електрони и 
кислород и подпомага енергийния баланс в клетката. Селен – участва в естествените антиоксидантни системи в нервните клетки и подпомага 
нормалното функциониране на нервната система и очите.
Начин на употреба: по 1 капсула на ден.
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Лутеин Мега Комплекс за поддържане на зрението 
- 90 капсули

Запазете зрението си! 
Състав: Всяка капсула съдържа 6 mg лутеин, 2 mg  бета-каротин, 0,9 mg зеаксантин, 100 mg 
екстракт от черни боровинки, 10 mg витамин E и 2,8 mg витамин B2, както и 4 mg цинк и 20 
µg селен. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми със зрението, еднообразно 
хранене, при засилено психическо натоварване и продължителна работа пред компютър, 
дегенеративни проблеми, катаракта и др. 
Действие: Лутеинът се определя като един от най-силните антиоксиданти, а афинитета 
(предпочитанието) му да се натрупва предимно в макулата и способността му да улавя 
свободните радикали, го прави особенно ценна съставка в борбата с дегенеративните 
заболявания на очите. Той заедно с другите активни съставки в капсулите поддържат и 
изострят зрението. 
Допълнително действие: Тази уникална комбинация от много необходими вещества дава 
ценен принос за запазване здравето на вашите очи. Намалява риска от развитието на две 
от най-често срещаните дегенеративни  заболявания на очите, а именно катаракта (перде) 
и макулна дегенерация. Понижава възможността за образуване на тромби, укрепва очните 
капиляри и подобрява микроциркулацията - действия, особенно важни за доброто състояние 
на ретината. Подобрява зрителната острота, намалява чувството за умора при работа с 
компютър. Понижава вероятността от развитие на различни заболявания на зрителните 
органи при по-рисковите групи хора, каквито са диабетици и пушачи например.
Начин на употреба:1-2 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода по време на или след хранене.

Знаете ли, че...
Всеки ден нашите очи са изложени на много дразнители. Фактори като - изкуствена светлина, работа с 
монитор, четене в движещо се превозно средство, слънчева светлина, дим, вятър, полени, прах и свободни 
радикали, натоварват зрението. Затова балансираното снабдяване с полезни за очите хранителни вещества 
е особено важно. Дори очите на възрастен човек имат специфична потребност от витамини, микроелементи 
и антиоксиданти. 

Oпаковка за 90 дни 
Код: 30407   
Цена: 59.00 лв.
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Масло от евкалипт - 80 капсули

Състав: Всяка капсула съдържа 100 mg евкалиптово масло.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: 
простудни заболявания на дихателните пътища, бронхит, 
ангина, ларингит, суха кашлица, трахеит, астма, пневмония, 
грип, простуда, фарингит, синузит, хрема, отит, повишена кръвна 
захар, камъни в жлъчката, херпес, мигрена и главоболие, стрес, 
меланхолия, умствена умора, невралгия.
Действие: Евкалиптовото масло има антисептично, 
антиспазматично, обезболяващо, отхрачващо, 
противовъзпалително, диуретично действие. 
Допълнително дейстиве: Активизира умствената дейност, 
има бактерицидно, противовирусно, дезинфекциращо, 
регенериращо и имуностимулиращо действие. Понижава 
температурата, нормализира кръвната захар.
Начин на употреба: 3 пъти дневно по 1-2 капсули се приемат 
без да се дъвчат с достатъчно течност, за препоръчване с една 
чаша вода половин час преди хранене.

Oпаковка за 30 дни 
Код: 30432   
Цена: 27.00 лв.

Дишай свободно!

Капсули за подобряване на слуха - 120 капсули
Супер формула за засилване и запазване на слуха!

Опаковка за  60 дни
Код: 30465    
Цена: 70.00 лв.

Състав: Всяка капсула съдържа витамин С – 125 mg, L-карнитин – 100 mg, магнезий – 125 
mg, витамин Е – 12,5 mg, цинк – 3,7 mg, фолиева киселина – 100 µg, селен – 17,5 µg, витамин 
В12 – 0,25 µg. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: намаляване на слуха, свързано с 
нормалния процес на стареене на организма.
Действие: Слухът е едно от най-важните човешки сетива. За повечето хора между 50-та и 
60-та година обаче, започва постепенно намаляване на слуха. Причината за това влошаване  
обикновено е естественият процес на остаряване, който засяга вътрешното ухо и неговите 
сетивни клетки. Според последните изследвания на учените  някои хранителни микроелементи 
като цинк, фолиева киселина, селен и витамин В12 могат да намалят или ограничат последиците 
от напредването на възрастта, свързани с ограничаване на слуха.  
Допълнително действие: Процесът, който наричаме стареене, фактически не е нищо повече 
от непрекъснато повишаващо се натрупване на промени, предизвикани или съдействани 
от присъствието на свободни радикали. Витамините С и Е са мощни антиоксиданти, които 
защитават организма от свободните радикали, а L-карнитинът и магнезият са жизнено важни 
за активирането и доставянето на енергия до клетките, за да може вътрешното ухо да извършва 
нормално своите функции.
Начин на употреба:  2 пъти на ден х 1 капсули с вода.

Знаете ли, че ...
Значителен брой от здравните проблеми, които стоят пред хората на възраст над 60 години, могат да бъдат 
приписани на недостига на хранителни вещества в организма. При много възрастни хора се наблюдават 
симптоми на малабсорбция (затрудненото абсорбиране на хранителни вещества, витамини и минерали от 
лигавицата на стомаха и червата). 
Недостигът на витамин В12 е особено изразен проблем. Загубата му може да доведе до развитие на 
неврологични симптоми, като изтръпване на тялото, невъзможност за координиране на движенията и 
мускулите, загуба на равновесие, памет и слух, дезориентация и психически заболявания. 
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Dr.Nature КАРДИОВИТ – 473 мл
За здраво и силно сърце!

Състав: L-карнитин, Коензим Q 10, L-аргинин, Витамин С, Хидроксилимонена киселина.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: проблеми със сърцето и кръвоносната система, 
атеросклероза, инфаркт, дефицит на енергия, тежки натоварвания, оксидантен стрес.
Действие: Модерна течна формула за защита и подпомагане дейността на сърцето и сърдечно-
съдовата система. L-карнитинът е витаминоподобен продукт, който в медицината намира 
приложение за превенция на сърдечно-съдови заболявания. Основното му значение е свързано 
с осигуряване на пренос на мастни киселини към митохондриите и изгарянето на мазнините 
до енергия, а сърдечният мускул работи основно за сметка на такава енергия. L-карнитинът 
ефективно понижава лошия и нормализира добрия холестерол, намалява триглицеридите, 
подобрява мастната обмяна, предотвратява образуването на атеросклеротични плаки.  Активира 
кислородната обмяна и аеробния капацитет на организма. Предпазва миокарда от хипоксия, като 
наред с това гарантира енергийното му обезпечаване. Предотвратява мастните натрупвания в 
сърцето и черния дроб, укрепва сърдечния мускул. Драстично намалява риска от рецидив след 
прекаран инфаркт. Коензим Q10 е мощен антиоксидант. Дава сила на сърдечния мускул, снабдява 
сърдечната мускулатура с енергия. Участва в процесите на аеробно дишане, в натрупването и 
усвояването на енергия, регулира артериалното налягане. Дефицитът на коензим Q10 води до 
сърдечна недостатъчност. Най-големи количества от него се натрупват в сърцето, затова дефицитът 
му се усеща първо в него. L-аргининът понижава нивата на лошия холестерол, неутрализира 
свободните радикали. Основното му действие е свързано с разширяване на кръвоносните съдове 
и подпомагане процеса на снабдяване на органите с кислород и хранителни вещества. Понижава 
кръвното налягане. ефективно подпомага регулацията на солите в организма, тонизира дейността 
на сърдечно-съдовата система. Предотвратява тромбообразуването, подпомага състоянието при 
разширени вени.  Препоръчва се за превенция на атеросклероза, хипертония, инсулт, инфаркт. 
Витамин С е мощен антиоксидант – ефективно неутрализира свободните радикали. Предпазва 
сърдечно-съдовата и нервната система, укрепва кръвоносните съдове, участва в регулацията на 
холестерола, нормализира пропускливостта на клетъчните мембрани. Хидроксилимонената 
киселина е уникална фруктова киселина, която подпомага за потискане на апетита и пречи на 
въглехидратите да се превърнат в резервни мазнини.
Начин на употреба: 1с.л по време на обедно хранене, разтворена в сок или вода.

Код: 30818
Цена: 69.00 лв.
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Аргинин – 120 капсули
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Състав: Всяка капсула съдържа L-аргинин - 500mg, витамин В6 -1mg, 
фолиева киселина - 100µg, витамин B12 – 1µg.
Sanct Bernhard препоръчва при: нужда от подобряване 
кръвоснабдяването към клетките,  сърдечна недостатъчност, проблеми 
със сърдечно-съдовата система, затлъстяване, еректилна дисфункция, 
лечение на рани.
Действие: Аргининът e условно незаменима аминокиселина – в редица 
случаи организмът не може да я синтезира в достатъчни количества, 
затова трябва да се приема чрез храната или като хранителна добавка. 
Аргининът е прекурсор на азотния оксид и има незаменима роля при 
синтеза на хормоните, увеличава секрецията на растежен хормон, 
подпомага детоксикацията на тялото и подсилва имунната система като 
повишава количеството на Т килърите. Като участник в обмяната на 
азота, аргининът е особено важен за регулиране тонуса на артериалните 
съдове, участва в снабдяването с кръв на мускулните клетки, ефективно 
се противопоставя на свободните радикали. Аргининът подпомага 
намаляването на излишните мазнини като активира окислението 
на липидите и увеличава нивата на растежния хормон. Подобрява 
сексуалната функция като повишава кръвния поток към половите 
органи, което води до засилване на еректилната функция. Допълнително 
подпомага възстановяването след тежко физическо натоварване и 
увеличава количествата кислород, което могат да поемат мускулите. 
Начин на употреба: 2 капсули веднъж дневно приети с достатъчно 
вода или друга течност.

За здраво сърце и сила! 

Код: 30505  
Цена: 64.00 лв.
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ГЛОГ - 120 капсули

Код: 30498   
Цена: 54.60 лв.
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Код: 30214   
Цена: 19.50 лв.

32 желатинови капсули, произведени по специална технология на разпръскване 
на маслените частици за намаляване специфичния привкус на чесъна. 

Чесън и глог
Ефективно предпазват сърцето и кръвоносната система!

Всяка капсула съдържа: масло от чесън – 560 mg; глог(екстракт) – 280 mg; масло от 
кардамон – 20 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: Превенция на сърдечносъдови заболявания, 
хипертония, повишен холестерол, вирусни заболявания, атеросклероза, сърдечни неврози, 
аритмия, риск от тромбоза, инфаркт, инсулт и др.
Действие: Уникалната комбинация от чесън и глог има ясно изразено кардиопротективно, 
съдостимулиращо и защитно действие. Чесънът повишава сърдечното и кардиоваскуларното 
здраве и е известен от хилядолетия като общоукрепващ продукт с мощно антиоксидантно, 
противогъбично, имуностимулиращо и антибактериално действие. Глогът е лек стимулатор 
на сърдечния мускул, нормализира сърдечния ритъм и тонуса на коронарните, мозъчните и 
периферните съдове.  
Допълнително действие: Чесънът намалява кръвното налягане, препятства натрупването 
на лош холестерол и тромбообразуването, пази сърцето и съдовете от свободни радикали, 
разрежда кръвта и предпазва от удар и тромбоза. Активните вещества в глога ефективно очистват 
коронарните съдове, регулират артериалното налягане, подобряват кръвообращението, 
подобряват притока на кислород и микроелементи към сърцето. Глогът увеличава силата 
на сърдечните съкращения, в резултат на което сърцето изпомпва повече кръв, релаксира 
сърдечно-съдовата система, има спазмолитично и съдоразширяващо действие за съдовете на 
мозъка и коронарните съдове. Подобрява снабдяването с кислород към миокарда. Релаксира 
нервната система, ефективен при безсъние, атеросклероза, астма. Маслото от кардамон 
неутрализира специфичния аромат на чесъна. 
Начин на употреба: 1-2 капсули дневно приети с вода.

Големият приятел на сърцето!
Използван  успешно вече хиляди години!

Състав: Всяка капсула съдържа екстракт от глог (листа и плодове) – 112,5 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми със сърдечно-съдовата система, 
сърдечна невроза, нарушено кръвообращение, атеросклeроза, хипертония.
Действие: Екстрактът от глог укрепва и тонизира сърдечния мускул, разширява коронарните 
съдове, предотвратява нарушения в сърдечната дейност, забавя стареенето на сърцето и 
стимулира циркулацията на кръвта. Той е богат източник на  химични съединения, които разширяват 
кръвоносните съдове на сърцето и мозъка и така подобряват кръвоносния поток. Сърдечният 
мускул и мозъка получават повече кислород. Увеличава се силата на сърдечните съкращения, 
сърцето изпомпва повече кръв. Билката притежава успокояващ ефект върху сърдечно-съдовата 
система, а освен това има мощно регулиращо действие върху сърдечния ритъм и кръвното 
налягане. Глогът има положително въздействие върху нервната система, хипертонична болест и 
прояви на сърдечна недостатъчност, атеросклероза.
Допълнително действие: Глогът е полезен и при артритни състояния, тъй като помага за 
стабилизиране на колагеновите молекули и предпазва ставите от допълнителни увреждания 
вследствие на възпалителните процеси. Биофлавоноидите, съдържащи се в глога, също 
притежават силни антиоксидантни свойства. 
Ефектите от приема на глог настъпват 2-3 седмици след началния прием. 
Начин на употреба: 1-2 капсули 3 пъти дневно преди хранене с поне 1 чаша вода.

Знаете ли, че ...
Глогът е една от най-подходящите билки при  проблеми със сърдечно-съдовата система. Неговото 
въздействие върху нормалното функциониране на сърцето и прилежащите органи е доказано 
като едно от най-силните сред познатите лечебни растения. Глогът се грижи за състоянието 
на сърдечния мускул, подпомага нормалния сърдечен ритъм, но и влияе благоприятно на 
периферните, коронарните и мозъчните кръвоносни съдове. 
Веществото проантоцианид спомага за подсилване на сърдечната дейност, като разширява 
коронарните съдове и засилва кръвооросяването.  Оттам се подобрява кръвообръщението, което 
прави глога много полезна билка за хора със студени ръце и крака.Спомага за нормализирането 
нивата на холестерола в кръвта.
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AktiVen - 120 капсули 
За здрави крака и вени!     

Състав: Всяка капсула съдържа: eлда на прах 250 mg, екстракт от див кестен – 100 mg,  витамин 
C – 75 mg, екстракт от червени лозови листа – 50 mg, ниацин – 10 mg, соли и естери на витамин 
E – 7,8 mg, витамин B6-хидрохлорид – 1,0 mg, витамин B1-мононитрат - 1,0 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: болезнени, уморени и натежали крака, 
разширени вени, проблеми с проточността на венозната кръв, отоци, спазми, болки, възпалени 
капиляри, при тежки физически натоварвания, наднормено тегло, продължително стоене на 
крак, липса на движение, носене на обувки с високи токчета, кръстосване на краката при седене.
Действие: AktiVen капсулите  подобряват състоянието при болезнени, уморени и натежали 
крака и спомагат за облекчаване  и премахване на симптомите при разширените вени.
Допълнително действие: Капсулите AktiVen помагат за заздравяването на кръвоносните 
съдове, подобряването на проточността на кръвоносните съдове и венозната кръв, ускоряването 
на венозната циркулация , стимулирането на лимфната система.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода преди хранене.

Знаете ли, че...
AktiVen капсули със съдържащите се витамини B1, B3 (ниацин), B6, C и E представляват идеалната хранителна 
добавка за всички, които покрай многото движение искат да направят нещо допълнително, за да имат здрави 
крака и вени. 
Във всички части на дървото на дивия кестен, използвани в медицината, се съдържат различно количество 
въглехидрати, белтъци, мазнини, гликозиди, сапонини, дъбилни вещества, смоли, витамини (С, група В), калий, 
фосфор, магнезий, калций, натрий и желязо, мед, флуор, силиций. На богатия и разнообразен химически 
състав се дължат благоприятните здравни ефекти на дивия кестен - съдосвиващо, болкоуспокояващо, 
противовъзпалително действие. Дивият кестен се използва успешно за укрепване на венозни и капилярни 
стени за намаляване риска от образуване на кръвни съсиреци. 
Елдата (fagopyrum esculentum), която произхожда от Китай, се числи там към най-важните основни хранителни 
продукти като биологически пълноценна житна култура. Червените лозови листа оказват положително 
влияние върху кръвоносните съдове до най-малките капиляри. Съдържащите се в тях полифеноли, на които 
се приписва и положителния  здравен ефект на червеното вино, се считат за защитен фактор на клетките, със 
силни  антиоксидантни свойства.

Oпаковка за 60 дни 
Код: 30423 
Цена: 39.00 лв.Код: 30216   

Цена: 26.00 лв.

30 таблетки за нормализиране нивата на холестерола

Холест – ОК
Стоп на лошия холестерол!

Всяка таблетка съдържа: червен ферментирал ориз – 200mg (монаколин - 
10mg).
Equilibra препоръчва за подпомагане при: повишени нива на холестерола 
и триглицеридите, атеросклероза, нарушения в сърдечно-съдовата система и 
кръвообращението. 
Действие: Червеният ферментирал ориз се получава при ферментация 
на ориз върху червени дрожди. В резултат на този процес се получава мощно 
синергично действие на 11 биологично-активни вещества, основно 
монаколин, изофлавони, бетаситостерол и др., които инхибират синтеза на 
холестерола, като блокират активността на чернодробния ензим HMG - Co A 
редуктаза. Този ензим е ключов в синтеза на холестерол и намалявайки нивата 
му, се способства за поддържане на нормални нива на холестерол и липиди в 
кръвта. При приема на продукта в организма продължава синтез на мевалонова 
киселина, като при това не се нарушава синтеза на изключително важни 
стероидни и полови хормони и не се натрупват токсични вещества, за разлика 
от прием на лекарства срещу  висок холестерол имащи аналогично действие. 
Допълнително действие: Продуктът способства за запазване на артериите 
и вените, възстановява тяхната еластичност, поддържа нормален кръвоток. 
Няма токсичен ефект и не намалява нивата на „добрия“ холестерол в организма. 
Пречиства съдовете, предпазва от инфаркти и инсулти. 

Начин на употреба: 1 таблетка дневно приета с вода след хранене. 
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Крем с див кестен - 250  мл

Гел-балсам с червени лозови листа 
- 250 мл

Активни съставки: екстракт от див конски кестен, глицерин.
Действие: Възстановяваща грижа за уморени, натежали, отекли и изтръпнали 
крайници. Дивият кестен още от древността е известен като аналгетик с мощно 
противовъзпалително действие. Богат е на ескулин – вещество, което тонизира 
„чупливите“ вени, намалява тяхната проницаемост, прави ги по-еластични и по-
здрави. Аесцинът в екстракта от див кестен намалява кръвната съсирваемост, т.е. 
опасността от образуване на тромби. Също така предотвратява насъбирането на 
течност и подобрява венозния тонус.

Активни съставки: екстракт от червени лозови листа, глицерин.
Действие: Екстрактът от червени лозови листа е ефикасно средство за премахване 
симптомите на  хроничната венозна недостатъчност, потиска болката и чувството 
за тежест в краката, подобрява еластичността на кръвоносните съдове. Гелът 
е подходящ като профилактика и за  хора със склонност към разширени вени и 
слаби капиляри по краката и по тялото.

Код:  51305
Цена:  6.95 лв.

Код:  51304
Цена:  8.50 лв.

Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен ефект е добре 
да използвате крема или някой от геловете поне 2-3 пъти на ден върху 
проблемните зони и по възможност да го комбинирате с прием на хранителна 
добавка AktiVen от серията на Sanct Bernhard! 
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Гел с див кестен и лозови листа - 250  мл

При уморени крака и разширени вени!
Активни съставки: екстракт от див конски кестен, екстракт от червени лозови листа, 
глицерин, камфор, ментол.
Действие: Освежаваща грижа за уморени, натежали и отекли крака. Има антиоксидантен 
ефект - укрепва вените и капилярите. Намалява отоците и премахва чувството на умора 
и тежест в крайниците. Подходящ е при разширени вени, спазми, напукани капиляри, 
отслабена венозна циркулация. Подобрява проточността на венозната кръв и увеличава 
еластичността на кръвоносните съдове по краката и тялото. 

Код:  51303 
Цена: 13.00 лв.

Активни съставки: ментол, масло от листа на евкалипт, камфор, екстракт от лайка, 
екстракт от маточина, екстракт от бял равнец, екстракт от бял имел, екстракт от феникули 
(резене), екстракт от хмел, екстракт от валериана и урея.
Действие: Подходящ е при разширени вени, спукани капиляри, уморени и отекли крака, 
синини, мускулни болки, артрит, ревматизъм и др. Успокоява болката и напрежението, 
стимулира циркулацията на кръвта, има охлаждащ ефект, хидратира тъканите и оставя 
чувство на облекчение. Подобрява подвижността на ставите и има противовъзпалителен 
ефект. Подходящ е за масажи на цялото тяло. След нанасяне се усеща лекота и свежест!
Какво действие има всяка от активните съставки:

Ментол – охлажда и облекчава уморени и отекли крака. Евкалипт – освежаващо, успокояващо, 

противовъзпалително, облекчаващо при мускулни и артритни болки. Камфор - антисептично, бактерицидно, 

стимулиращо. Лайка – антисептично, успокояващо, против дехидратиране. Маточина – противодейства на 

бактериални и гъбични инфекции, на болките от артрит и ревматизъм. Бял равнец – срещу кожни раздразнения. 

Бял имел – подобрява кръвообращението, действа упокояващо при отоци и хронични ставни заболявания. 

Феникули (резене) – противовъзпалително и подхранващо, облекчава мускулни и ревматични болки. Хмел 

– срещу отоци,синини, язви, рани по кожата. Валериан – успокояващо при мускулни спазми и ревматични 

проблеми. Уреята притежава свойството да задържа вода в роговия слой на кожата и подпомага по-бързото 

заздравяване при суха и наранена кожа.

Конски гел-балсам с алпийски билки
При болки и дискомфорт на мускулите и ставите!

Опаковка 250 мл
Код: 51202
Цена: 6.95 лв.

Опаковка 500 мл
Код: 51203
Цена: 10.70 лв. Ум
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34.0 C

36.0 C

38.0 C

39.0 C

Доказана формула за спокойни и здрави крака!

Активни съставки: висококачествен екстракт от див конски кестен, розмарин и арника. 
Съдържа ментол и камфор. Без парабени.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: преумора, мускулна треска, болки 
в ставите, отекли и подути крака, разширени вени, напукани капиляри, травми, синини, 
крампи. Превантивно: застоял или много динамичен начин на живот, дълго стоене на крак, 
преди тежки натоварвания.
Действие: Дивият кестен притежава венотонично, противовъзпалително, 
капиляроукрепващо и обезболяващо действие.
Допълнително действие: Див кестен в комбинация с камфор, арника и розмарин 
подпомага възстановяването при навяхвания, натъртвания, болки в мускулите и ставите, 
отекли и подути крака. А в комбинация с ментола има охлаждащ ефект. Enzborn гел с див 
конски кестен е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. 
Начин на употреба: Сутрин и вечер се нанася тънък филм върху чиста и здрава кожа на 
проблемните зони.

Код: 50110     
Цена: 19.90 лв.
Количество: туба от 200 мл

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

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

преди след

Гел с екстракт от див конски кестен с 
розмарин и арника
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Код: 92022   
Цена: 23.90 лв.

Алое вера гел „леки крака” 
125 мл

С бърз охлаждащ ефект! Незабавно усещане за 
свежест, облекчение и комфорт! 

С 20% студено обработено алое вера и с 
фитоекстракти от гинко билоба, червени 

лозови листа и миши чемшир!

Активни съставки: алое вера и фитоекстракти от гинко билоба, червени 
лозови листа, миши чемшир, хамамелис; ментол, ескулин. Не съдържа 
парабени. Деликатно ароматизиран, без алергени. Дерматологично тестван.
Действие: Алое вера гел „леки крака” е свеж гел, който придава незабавно 
усещане за лекота и комфорт, полезно в многобройни ситуации на стрес на 
микрокръвообращението. Подходящ при следните случаи: уморени 
крака, носене на високи токове, наднормено тегло, тесни дрехи, дълго 
стоене прав, заседналост, прекомерна топлина. Помага за подобряване 
на тонуса на стените на капилярите. Действие на активните съставки: 
Миши чемшир – тонизира. Хамамелис – подобрява капилярното 
кръвообращение. Червени лозови листа – предпазват кръвоносните 
съдове. Гинко билоба – подобрява циркулацията на кръвта. Ескулин - 
подпомага резистентността на кръвоносните съдове. Ментол – освежава. 
Алое вера, съдържащ се в големи количества (20%), хидратира и 
възстановява баланса на кожата, има противовъзпалителен ефект.
Начин на употреба: Нанесете гела с лек масаж отдолу нагоре, като 
наблегнете върху местата, където се усеща по-голямо напрежение (прасци, 
колена), до пълното абсорбиране.
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Опаковка за  20 дни
Код: 30451    
Цена: 73.60 лв.

Lacto Pro Пробиотик - 100 капсули
За здравословна чревна флора и истински комфорт!

Състав: Всяка капсула съдържа 3 млрд. живи млечнокисели бактерии (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: нарушена микрофлора в храносмилателния тракт, 
хранителни алергии, храносмилателни разстройства от различен произход, гнилостни процеси в червата и 
стомаха, след лечение с антииботици, срив в имунната система. 
Действие: Пробиотиците са живи микробиални хранителни добавки. Те запазват своята 
жизненост дълго време и оцеляват при преминаване през стомаха и тънките черва. 
Подпомагат цялостното храносмилане и подтискат прекомерното размножаване на “лоши”, 
болестотворни микроорганизми в храносмилателната система. Подобряват смилаемостта 
на млечни продукти и други протеини, възстановяват нормалната чревна микрофлора.   
Допълнително действие: Пробиотичните бактерии оказват цялостно благотворно въздействие 
върху организма, като директно се колонизират върху чревната лигавица и започват да произвеждат 
жизненоважни ензими, витамини, аминокиселини и други клетъчни биопродукти. Здравословните 
им ефекти са изключително разнообразни - стимулиране функцията на имунната система и създаване 
устойчивост спрямо вътрешните болестотворни причинители; противотуморна и противоракова активност; 
намаляване токсичната активност на другите вредни бактериални щамове; антисклеротичен  ефект и 
асимилация на лошия холестерол; антихипертензивен ефект; възпрепятстване на чревни, пикочо-полови 
и други инфекции; противодействие спрямо Helicobacter pylory, противоалергичен ефект; спомагателен 
ефект при усвояване на хранителните вещества и облекчаване на чернодробната функция.
Начин на употреба: 3 пъти дневно х 2 капсули преди хранене се поглъщат с вода. 
След продължителна употреба 3 пъти дневно х 1 капсула  е достатъчно. 

Знаете ли, че ...
Един от основните проблеми на хората в древността е бил генетично заложената им непоносимост към млякото на домашните животни - нямали 

ген, който да отговаря за производството на ензима лактаза, разграждащ млечната захар. Преди векове тракийският народ случайно открива нов 
начин за ферментация на млякото на домашните животни, който го прави годно за консумация от хората. Днес вече се знае, че това се дължи на 
млечнокиселите бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, които синтезират този ензим. В началото на 20-ти век д-р Стамен 
Григоров открива в планинските райони на България уникалната бактерия, известна и до днес под името „Lactobacillus bulgaricus”. Заслугата за името 
й е на руския учен д-р Иля Мечников. Той я нарича така в чест на дълголетните и здрави българи, отгледани с киселото мляко. Това е единственият 
пробиотик, носещ името на определен народ и географска територия. Според СЗО (Световната здравна организация) най-дълго живеят японците. 
Проучвания на компания производител на българско кисело мляко в Япония показва, че всеки ден около 24 милиона японци консумират около 200 
000 тона българско кисело мляко.

 

Лактик ферментс – пробиотик+пребиотик
Задължително след прием на 

антибиотици и стомашно-чревен 
дискомфорт! С мощен и бърз ефект!

Всяко саше съдържа 5 млрд. живи млечнокисели бактерии.

Състав: Всяко саше съдържа: млечнокисели бактерии - 5млрд (Lactobacillus acidophilus и 
Lactobacillus plantarum); инулин - 0,5g,.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: нарушена микрофлора в храносмилателния 
тракт, понижен имунитет, възстановяване след антибиотично лечение, хранителен 
дисбаланс, хранителни алергии, храносмилателни разстройства от различен произход, 
гнилостни процеси в червата, стрес, диети.
Подходяща формула за деца и възрастни!

Действие: Приемът на антибиотици унищожава, както вредните, така и полезните бактерии. 
Уникалната комбинация от инулин и лактобактерии бързо и ефективно възстановява 
чревната микрофлора и потиска развитието на патогенната микрофлора. Спомага за 
повишаване на имунитета и нормализиране дейността на храносмилателната система.  
Допълнително действие: Инулинът е мощен пребиотик - стимулира и активира полезната 
микрофлора в организма, подобрява обмяната на липидите, намалява риска от сърдечно-
съдови заболявания, укрепва имунитета.  Полезните бактерии ребалансират чревната 
микрофлора, възстановяват активността на храносмилателната система. Лактобактериите 
създават устойчивост спрямо външни патогенни организми, подпомагат активността 
и синтеза на важни ензими, аминокиселини, витамини. Възстановяват активността на 
имунната система, спомагат усвояването на хранителни вещества, подпомагат дейността на 
черния дроб и са с важен принос в борбата срещу рака на дебелото черво.

Начин на употреба: 1 саше дневно, прието директно или разтворено в малко вода.  
Може да се приема и от деца.
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10 сашета
Код: 30242  
Цена: 19.50 лв.
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Doctor Nature Пробиотик комплекс 
- 60 капсули

Здравето започва с баланса на чревната микрофлора!
Състав: Всяка капсула съдържа пробиотичен комплекс 7,75 x 108 броя живи млечнокисели 
бактерии (Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei subsp.Casei, Bifidobacterium 
longum), пребиотик (инулин) – 413 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: срив на имунната система, нарушено 
храносмилане, стомашни неразположения, диария, запек, съпътстващо средство при 
антибиотично лечение, при дисбактериоза, стрес и др. Пробиотичните бактерии подпомагат 
усвояването на хранителните вещества и минералите, поддържат баланса на чревната 
микрофлора. 
Действие: Пробиотичен комплекс от 7 полезни млечно-кисели бактерии - след 
поглъщане през устата се активират от киселините и механичните въздействия и набъбват 
от водата в стомаха. В тънките черва започва бърз метаболичен растеж на млечно-киселите 
бактерии и лавинообразно увеличаване на техния брой. Този процес протича много бързо 
и отнема най-много до 4 часа след приема. Полезните бактерии започват да произвеждат 
L(+)  млечна киселина, като понижават pH, унищожават патогенните микроорганизми (E.coli, 
Salmonella, Clostridi, Stafilocochi) и заемат тяхното място, като бързо подобряват условията в 
стомашно-чревния тракт. Остават в организма до 7 дни след преустановяване на приемането 
им. Пробиотичните бактерии имат оздравително действие и регулират вътрешната микробна 
флора. Потискат гнилостните процеси в стомаха и червата, подобряват метаболизма, 
стимулират имунната система. 

Опаковка за 30 дни
Код: 30063
Цена: 19.90  лв.

Пребиотик (инулин) - инулинът достига без промени до дебелото черво и е отлична среда за развитите на здравословните микроорганизми, 
като количеството им се увеличава за сметка на патогенните бактерии. Този ефект е познат като пребиотичен ефект. Увеличаването на 
здравословната микрофлора подобрява работата на стомашно-чревния тракт, а също така и имунната защита на организма. Инулинът понижава 
нивото на триглицеридите в кръвта, сваля нивата на лошия холестерол и понижава нивото на кръвната захар, увеличава степента на абсорбция 
на калция, а оттам понижава и риска от остеопороза. Той потиска производството на канцерогенни субстанции, чрез намаляване количеството 
на патогенните бактерии в дебелото черво, за сметка на добрите бактерии. 
Начин на употреба: Възрастни и деца над 12 години: 1-2 пъти на ден по 1 капсула. Деца на възраст между 2 и 12 години: по 1 капсула на ден. 
За по-лесна употреба при деца, капсулата може да се отвори, съдържанието да се изсипе в лъжица и да се смеси с вода, сок или др. течност. 

Куркума - 60 капсули
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Царицата на лечебните подправки!

Състав: Всяка капсула съдържа екстракт от куркума 340mg, от които куркуминоиди – 
323mg, холин – 50mg, екстракт от черен пипер - 5mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: храносмилателни проблеми, 
проблеми с черния дроб и жлъчката, проблеми с перисталтиката и нарушена 
стомашна функция, при детоксикация на организма, при артрити, остеоартрити и 
други възпалителни заболявания. 
Действие: Куркуминът е основното активно вещество в куркумата с мощно 
противовъзпалително действие. От дълбока древност се  използва в традиционната 
медицина на азиатските страни за лечение на стомашно-чревни разстройства, артритни 
болки, бъбречни проблеми и на хора с нисък тонус и ниво на енергия. Особено ценно 
е действието на куркумата за регулиране функциите на храносмилателната система 
като стимулира секрецията на стомашен сок и подпомага функциите на черния дроб и 
жлъчката, подобрява функциите на червата и стомаха. Особено полезна за подобряване  
на метаболизма на мазнини, като активира мастните депа за енергийна трансформация. 
Това действие на продукта се подсилва с добавения холин, който подкрепя липидната 
обмяна и поддържа нормална чернодробна функция. Екстрактът от черен пипер 
подпомага усвояването и повишава бионаличността на куркумин в организма.   
Допълнително действие: Куркумата съдържа силни антиоксиданти, които 
неутрализират действието на свободните радикали и по този начин се предотвратява 
преждевременното стареене. Куркуминът подпомага имунитета, укрепва костите и 
ставите, поддържа нормални нива на холестерола и правилните функции на черния 
дроб. Известно е действието на куркумата и за нормализиране и контролиране 
стойностите на холестерола и кръвната захар.
Начин на употреба: 2 капсули дневно, след храна. Приемайте капсулите цели с поне 
200мл вода или сок.

Код: 30522
Цена: 73.00 лв.
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Код: 30492    
Цена: 49.90 лв.

Джинджифил - 250 таблетки
Още едно от чудесата на китайската медицина!

Състав: Всяка таблетка съдържа 49,6 mg джинджифил.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: общи стомашни неразположения 
от различен произход, болки в стомаха от преяждане, подуване на стомаха, 
храносмилателни проблеми. Подобрява моториката на червата, използва се при 
диспепсия, гастропареза, запек, колики и др. Подпомага при простудни заболявания, 
кашлица, бронхит, възпаление на ставите и др.  Облекчава симптомите при морска 
болест, болест при пътуване.
Действие: корените на джинджифила са със силен аромат и лют вкус. Съдържат смоли, 
полизахариди, флавоноиди, много етерични масла и др. На тях се дължи парливият 
(лют) вкус на джинджифила. Той и съдържащите се в него етерични масла стимулират 
стомашните жлези, действат противомикробно и служат като тонизиращо средство. 
Има обезболяващи, седативни, антипиретични и антибактериални свойства. Използва 
се за подобряване на храносмилането, особено в ястия, съдържащи повече целулоза. 
Прилага се при простудни заболявания, кашлица, хрема, възпаления на гърлото, като 
апетитовъзбуждащо средство, при нарушено храносмилане и като диуретично средство. 
Доказано е и лечебното му въздействие при ставни възпалителни процеси, блокира 
някои простагландини, като така намалява болката и подуването на ставите при артрит. 
Облекчава главоболието при мигрена. Използва се често като афродизиак. Има данни, че 
подпомага за предотвратяване на някои видове рак и забавя растежа на раковите клетки.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 2 таблетки.

Знаете ли, че ...
Джинджифилът е коренище, което се добива от тропическото растение Zingiber officinale, наричан 
още исиот или имбир. Неговите корени се използват в Китай и Индия от древността. След това арабите 
го разпространяват в древна Гърция и в Римската империя. Пресният джинджифил има остър парлив 
вкус, с аромат на лимон. Много е популярен в кулинарията като подправка. Пресен джинджифил се 
използва за направа на чай и като добавка в супи и различни ястия. В  сладкарството се използва при 
направата на бонбони. В Англия и САЩ от джинджифилов екстракт се приготвя бира, а в Германия са 
известни джинджифиловите курабийки и сладкиши.

Опаковка за  30 дни
Код: 30455   
Цена: 39.90 лв.

Артишок и Папая - 160 таблетки
Нека да изпитваме отново радостта от храната!

Не на газовете и подутия корем!
Всяка таблетка съдържа: 200 mg концентрат от артишок (5 mg цинарин), 200 mg 
екстракт от папая.
Sanct Bernhard препоръчва за: Подкрепа на храносмилателната функция.
Действие: Съдържа папаин, който подпомага смилането на храни богати на белтъци 
като: месо, яйца, млечни продукти, ядки и др. Екстрактът от артишок действа холерично, 
жлъчогонно, детоксикиращо, диуретично и хепатопротективно.
Допълнително действие: Папаята намалява риска от чернодробни заболявания. Поради 
това се използва и с лечебна цел за изхвърляне на отровите от организма, подобряване на 
храносмилането, при вирусни хепатити и др. Папаин е протеолитичен ензим (разграждащ 
белтъците), който се извлича от папаята. Помага при лечение на язви, намалява отоците, 
сваля високата температура и подпомага заздравяването на рани след операция. Папаята 
притежава антибиотично действие. Изследвания са разкрили, че екстракти от плодовете 
са активни срещу грам положителни бактерии. Папаинът също е помощно средство при 
лечение на артрит, запек, аменорея, кожни болести и обща слабост. Екстрактът от артишок 
подпомага образуването на жлъчен сок, предотвратява застоя на жлъчка в жлъчните пътища 
и засилва отделянето на панкреатични ензими. Подпомага при диспептични проблеми - 
газове в червата и подуване на корема, позиви за гадене и повръщане след нахранване, 
непоносимост към мазнини, проблеми с апетита и др. Действа хепатопротективно 
(детоксикиращ ефект) и стимулира разграждане на мазнините, натрупващи се в черния 
дроб. Има профилактичен ефект против образуване на камъни в жлъчката. Помага още за 
намаляване на холестерола и пикочната киселина (при подагра).
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 2 таблетки преди хранене с вода. 
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Знаете ли, че ... 
Папаята е тропически храст, виреещ в райони на Централна и Южна Америка, Африка и Югоизточна Азия. Познат е под различни наименования - често е наричан “пъпешово дърво” 
или “фрута бомба”,  но като най-употребявано се е наложило карибското му название “papaya”, тъй като за пръв път европейците откриват този плод именно на Карибите. Самият 
Христофор Колумб я нарича “Плодът на ангелите”. Екстрактът от папая и по-конкретно папаинът има и много други практически приложения. Той се използва за избистряне на бира, 
за третиране на вълна и коприна преди боядисване и като добавка при производството на гумени изделия. Той също се използва и като съставка в пасти за зъби, козметиката и някои 
фармацевтични продукти. Артишок (Cynara scolymus L.) е познат още на древните египтяни, гърци и римляни. Там растението е ценено като деликатес, с характерен и специфичен 
вкус. От тогава датират и първите сведения за използването му в медицината, като средство против болки в корема и черния дроб. Някои домашни антидоти (противоотрови) 
включват в състава си артишок, поради факта, че този растителен вид предпазва черния дроб от отровните реакции на някои токсини. В народната медицина на страните от Южна 
Америка, артишокът влиза в състава на препарати за лечение на черния дроб и жлъчния мехур, болести както диабет, хиперхолестеролемия, хипертония, анемия, диария, повишена 
температура, язви и подагра.
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Dr Nature – Дайджестив комплекс плюс - 473ml

Супер формула за тотално вътрешно изчистване!

Всеки знае, че съвременният начин на живот, замърсените въздух, вода и храна, алкохолът, цига-
рите, битовата химия и прекомерната употреба на лекарства, водят до постоянно увеличаваща 
се степен на токсикация на организма. Това от своя страна води до спад на имунната система и 
поява на множество болести. Затова е изключително важно 1-2 пъти годишно човек да се осво-
боди от натрупаните вредни токсини, включително и на клетъчно ниво и след това да ревитали-
зира клетките, а оттам и целия организъм с подходящите биоактивни суплименти.
Състав: органично алое вера, папая, органично ленено семе, псилиум хуск (фибри), пребио-
тик-фруктоолигозахариди, юка шидигера.
Действие: Папая – съдържа най-ценният храносмилателен ензим папаин, който подпомага 
смилането на храни, богати на белтъчини (месо, мляко, яйца и др.). Папаинът разлага протеини-
те до аминокиселини и предотвратява гнилостните процеси на несмлените протеини, което би 
довело до отделяне на вредни отпадни продукти. Папаята спомага и за изхвърлянето на отрови 
от организма, намалява риска от чернодробни заболявания, регулира работата на червата и из-
чистването им от мъртви тъкани, токсини и шлаки. Алое вера – осигурява вътрешния баланс на 
стомаха и червата, предпазва от възпаления и неутрализира дискомфорта, причинен от множе-
ство нарушения на храносмилането. Ленено семе – богат източник на основни фибри и есен-
циални мастни киселини (Омега 3-6-9), които подобряват храносмилането, регулират нивата на 
глюкоза и холестерол в кръвта, има лек лаксативен и детоксикиращ ефект.   Отличен помощник 
за вътрешното изчистване на организма. Псилиум хуск – 100% натурални растителни фибри 
(влакна), за изчистване от токсини, с лек лаксативен ефект. Пребиотик  –  най-добрата храна 
за развитието на полезните млечно-кисели чревни бактерии, които спомагат за поддържане на 
функциите на червата и баланса на чревната флора. Подтиска развитието на патогенните чревни 
бактерии, засилва имунитета срещу болести, паразити и инфекции. Юка шидигера – наричана 
в народната медицина „дървото на живота”. Изключително ефикасна за елиминирането на вред-
ните токсини и неприятната миризма в храносмилателния тракт, прочиства дебелото черво, по-
добрява храносмилането и метаболизма.
Начин на употреба: Един път дневно, сутрин след хранене по 30 ml (около 2 супени лъжици 
или 1 мерителна капачка). За  деца до 12 г. по 1 супена лъжица.

Код: 30803
Цена: 39.00 лв.

Храносмилателни ензими с витамин С – 90 капсули
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При стомашен дискомфорт, подуване и газове!

Всяка таблетка съдържа: Всяка капсула съдържа бромелаин 100мг, папаин 100мг, 
ананас на прах 100мг, папая на прах 100мг, витамин С 75мг.
Sanct Bernhard препоръчва за: Проблемно храносмилане, подуване на стомаха, 
дискомфорт и газове.
Действие: Продуктът доставя ензими, необходими за разграждането на белтъчините 
приемани с храната. Папаинът е мощен храносмилателен ензим, който се извлича от 
плода папая. Много често бива наричан и „папаин протеиназа“ заради способността си 
да разрушава здравите връзки, които свързват аминокиселините, от които са изградени  
белтъчните молекули. Бромелаин (бромелин) е един от най-мощните ензими, които 
спомагат за усвояване на белтъчините от храната. Той действа както в кисела така и в 
основна среда. Ето защо е подходящ за употреба при консумация на високобелтъчни храни 
, които не винаги е възможно да се смелят напълно в стомаха и впоследствие предизвикват 
образуване на газове, болка и дискомфорт в коремната област.Допълнително действие: 
Бромелаинът помага при борбата срещу артрит, хемороиди, менструални болки, колити и 
при наличие на язви.
Начин на употреба: 1 капсула три пъти дневно, по време на хранене с достатъчно вода.

Знаете ли, че ... 
Ензимите – тайната на живота, са високо организирани протеини, които действат като 
биокатализатори – метаболизират,  смилат и асимилират всички вещества, които влизат 
в тялото. Смилането на храната зависи от ензимите. Ензимът е единствен, който може да 
осъществи хидролизата на храната – разграждането й до съставните части.С изчерпването 
на ензимния ни депозит се обясняват кризите на средната възраст, задължителното 
разболяване на хората и страданията до края на живота им. Консумацията на храни, 
богати на минерали и витамини, аминокиселини и ЕМК ще увеличи продължителността 
и качеството на живота ни, но нека никога не забравяме, че витамините, минералите и 
хормоните не могат да действат без ензимите. 

Код: 30511
Цена: 37.60 лв.
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Код: 30227   
Цена: 17.00 лв.

50 таблетки

Растителен въглен 
За плосък корем – без подуване и газове!

С мощен детоксикиращ ефект!

Всяка таблетка съдържа: растителен въглен на прах - 0,56 g.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: хранителни или химически 
интоксикации, метеоризъм, повишено отделяне на газове, подуване на 
стомаха, диарии, диспепсии, хиперацидитет, след злоупотреба с алкохол.

!!! Бъдете внимателни при едновременен прием с лекарства.

Действие: Природен продукт с висока адсорбционна активност. 
Растителният въглен се получава при контролирано изгаряне на топола 
или бреза и следваща активация за увеличаване порьозната му вътрешна 
повърхност, което значително повишава адсорбционните му свойства. 
Поради силно развитата си вътрешна повърхност, продуктът ефективно 
адсорбира токсични вещества, газове, отрови, разпадни продукти на 
метаболизма и подпомага тяхното освобождаване от организма. Ефективно 
природно средство за намаляване отделянето на газове и подуване на 
стомаха. Действието му се разпростира по цялата дължина на стомашно-
чревния тракт. 

Начин на употреба: Според нуждите - 4 таблетки дневно. За максимален 
ефект - 2 таблетки поне 30 мин преди хранене и 1 след. Може да се сдъвче 
или преглътне с малко вода.

Код: 30488    
Цена: 35.00 лв.

Ябълкови фибри - 55 таблетки за дъвчене
За здрав стомашно-чревен тракт и липса на запек!

Състав: В 1 дъвчаща таблетка от 3 г се съдържат: ябълкови фибри 56%,  овесени фибри 7% и 
целулоза 2%.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: недостиг на фибри в основното меню, 
висок холестерол, интоксикация с тежки метали, язва, гастрит, газове в стомаха и червата, 
дивертикули на колона, хемороиди, запек и др. 
Действие: Поради ниското съдържание на фибри и некачествената храна, която употребяваме 
като цяло,  при много хора се наблюдава нарушена функция на червата и чести оплаквания 
от запек. Таблетките с ябълкови влакна са много подходяща добавка към ежедневното меню. 
Те постигат добър баланс на разтворими и неразтворими фибри в храносмилателния тракт, 
които помагат за увеличаване обема на изпражненията и нормалната функция на червата. 
Свързват канцерогените и токсините в храната и по-бързо ги изхвърлят от организма, 
което служи като защитен механизъм срещу рака на дебелото черво. Понижават нивото 
на „лошия“ (LDL) холестерол, тъй като затрудняват пълното усвояване на някои мазнини. 
Намаляват дневната нужда от производство на инсулин, като предпазват от напълняване. 
Забавят усвояването на простите въглехидрати и др. Фибрите стимулират перисталтиката 
на стомашно-чревния тракт. Играят важна роля в поддържане на имунитета на организма 
и в потискане на патогенни бактерии в червата. Предпазват от поява на злокачествени 
образувания и хемороиди на дебелото черво. Намаляват риска от диабет и сърдечни болести, 
повишен холестерол, язва, гастрит, газове в стомаха и червата, отпадналост, хронична умора, 
грижат се за поддържането на нормално телесно тегло. Xpaнитeлнитe влaĸнини дeйcтвaт пo 
двa нaчинa в xpaнocмилaтeлната система: oт eднa cтpaнa - peгyлиpaт фyнĸциятa нa чepвaтa; 
oт дpyгa - зaдъpжaт вoдa в xpaнocмилaтeлния тракт и блaгoпpиятcтвaт пpeминaвaнeтo нa 
xpaнaтa. 
Начин на употреба: Германското дружество за хранене (DGE) препоръчва ежедневна 
употреба от 3 до 6 дъвчащи таблетки. 

Знаете ли, че ...
В дебелото черво фибрите се разграждат частично чрез бактериална ферментация. Фибрите заемат 
голям обем и свързват излишната вода. По този начин намаляват риска от развитие на запек, хемороиди, 
дивертикули на колона, както и на рак на дебелото черво. Диетите с високо съдържание на фибри са 
особено полезни при профилактиката на сърдечно-съдови заболявания.
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Код: 30230   
Цена: 26.00 лв.

Псилиум фибри - 20 сашета
За идеален чревен транзит, детоксикация и отслабване!

Всяко саше съдържа: фибри от псилиум(индийски живовляк) - 4g.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: проблеми в стомашно-чревния тракт,  
стомашно-чревни разстройства, лениви черва, нарушена перисталтика, метеоризъм, 
запек, детоксикация на дебелото черво, отслабване, регулиране на нивата на лошия 
холестерол.. 
Действие:  Фибрите от псилиум (живовляк) осигуряват лесно и ефективно преминаване 
на приетата храна през стомашно-чревния тракт. Във водна среда набъбват под формата на 
гел и подобряват перисталтиката на червата. Свързвайки се с натрупани по микрогънките 
на червата токсични и отпадни продукти, те улесняват тяхното изхвърляне от организма, 
преди да са преминали в тъканите.  Подпомагат усвояването на хранителни вещества, 
активират полезната микрофлора, улесняват дефекацията (изхождането). Псилиумът е 
100% природна алтернатива за детоксикация и намаляване на мазнините на тялото чрез 
пречистване на дебелото черво. Освен до отслабване, това води и до трайно подобряване 
на имунитета и здравето на организма като цяло.
Допълнително действие: Големият обем на набъбнали във водна среда фибри създава 
усещане за ситост. При необходимост, фибрите предизвикват газогонно действие, което 
подпомага организма, особено след прием на високобелтъчна храна. Приемът на фибри 
намалява нивата на лошия холестерол, очиства храносмилателната система, препятства 
натрупването на мазнини.

Начин на употреба: 1 саше дневно. За ефективен дренаж е препоръчително  да се 
приема вечер преди лягане. За ефективно усвояване на хранителни вещества, приемайте 
преди основно хранене. Разтворете във вода и изпийте веднага.   

Код: 30228   
Цена: 34.00 лв.

100 таблетки

13 билки с фибри
Двойно действие за редовен стомах и детоксикация!

Всяка таблетка съдържа: овесени фибри - 245mg; сена – 6 mg; зърнастец - 15mg; ревен - 7,5mg; 
американски зърнастец - 15mg; алое – 18,5 mg; сладник - 7,5mg; болдо - 14mg; слива - 24,5mg; 
копър(плодове) - 15mg; тамаринд - 7,5mg; слез - 7mg; ясен - 7mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: нередовен стомах, запек, нарушена функция на 
червата и храносмилателната система, затруднена перисталтика, повишени нива на холестерола 
и триглециридите. Особено подходящ за обща детоксикация и пречистване на храносмилателната 
система. 
Действие: Уникалната комбинация от 13 билки с фибри подобрява функциите и нормализира 
дейността на храносмилателната система, особено на червата. Активира перисталтиката, подобрява 
детоксикацията, улеснява отделянето на отпадни продукти, повишава ефективността на прием на 
полезни хранителни вещества. Гарантира здравословен очистващ ефект и подобрява полезната 
микрофлора.
Допълнително действие:  Плодовете на слива имат лаксативно действие. Алоето релаксира 
храносмилателната система, нормализира ензимните процеси в нея.  Зърнастецът има 
очистително и слабително действие. Плодовете на копъра тонизират стомашната лигавица, 
стимулират перисталтиката, имат газогонно и диуретично действие. Американският зърнастец се 
използва като меко слабително средство, подобрява храносмилането, нормализира функциите 
на дебелото черво, черния дроб Болдо стимулира производството и секрецията на жлъчка и 
храносмилателни сокове, ефективен при гастрит, язви, метеоризъм. Корените на ревен стимулират 
стомашната секреция, тонизират храносмилателната мускулатура. Плодовете на тамаринд имат 
слабително действие. Женското биле (сладник) добавя противовъзпалителен и успокояващ ефект. 
Цветовете от слез имат противовъзпалително, слабително и лактогонно действие. Ясенът има 
антифебрилно и антихелминтно действие, а Сената - слабително и диуретично. Овесените фибри 
допълват синергичното действие на останалите компоненти. Те са разтворими във вода и имат 
важна роля за намаляване нивата на холестерола и триглицеридите. Повишават ефективността на 
храносмилането, подобряват очистването на организма.
Начин на употреба: 1-2 таблетки за препоръчване вечер преди сън, приети с вода.

Препоръка: Да се редува периодично с прием на „Ежедневна регулация”, за да се избегне 
привикване. П
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Код: 30226   
Цена: 13.00 лв.

50 таблетки

Ежедневна регулация
Супер ефективна формула при лениви черва и запек!

Всяка таблетка съдържа: сена - 27,7mg; елшовиден зърнастец - 21,6mg; ревен - 20,65mg; 
американски зърнастец - 5,8mg; алое - 5,8mg; слива - 2,42mg; канела - 1,54mg; карамфил - 
1,54mg; върбинка - 1,54mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: лениви черва, запек, затруднено 
храносмилане, затруднен хранителен транзит, преяждане.
Действие:  Фантастична природна комбинация, която активира перисталтиката, подобрява 
преноса на храна през червата и ефективното усвояване на хранителни вещества. Лесна 
за употреба със синергично действие за  насърчаване на физиологичното пречистване на 
храносмилателната система. Регулира редовното изхождане и предпазва от запек.
Допълнително действие: Сената силно активира чревната перисталтика, спира 
абсорбцията на течности през дебелото черво, има мощно очистително действие. 
Елшовидният зърнастец има очистително действие, подобрява перисталтиката, без 
да дразни лигавицата на тънките черва. Ревенът подобрява храносмилането, увеличава 
стомашната секреция, тонизира храносмилателната мускулатура. Подпомага кръвоносната, 
отделителната и ендокринната системи. Американският зърнастец се използва като 
меко слабително средство, подобрява храносмилането, нормализира функциите на дебелото 
черво и черния дроб. Стимулира секрецията на храносмилателни ензими. Алоето успокоява 
храносмилателната система, проявява противовъзпалително действие, нормализира 
ензимните процеси. Канелата има меко газогонно действие, стимулира храносмилането, 
има антимикробно действие. Регулира кръвната захар. Активните вещества в карамфила 
усилват перисталтиката, активират секрецията на храносмилателни ензими, като по този 
начин подобряват храносмилането и усвояването на хранителни вещества. Върбинката 
нормализира стомашно-чревния мотилитет, като наред с това подпомага черния дроб, 
релаксира нервната система, премахва напрежение от различен характер. Плодовете на 
сливата имат лаксативно действие.
Начин на употреба: 1-3 пъти дневно по 1 таблетка, приета с вода.

Препоръка: За да не се получи привикване на червата към продукта, редувайте периодично 
приемът му с прием на „13 билки с фибри”!

Код: 30483
Цена: 35.00 лв.

Таблетки за киселини - 100 таблетки
Кажете не на киселините!

Състав: Всяка капсула съдържа магнезиев трисиликат - 500 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: киселини, хиперацидитет 
(прекалено отделяне на стомашна киселина), отделяне на газове и подуване на 
корема.
Действие: Като основна съставка магнезиевият силикат неутрализира излишното 
количество стомашна киселина. 
Допълнително действие: При този процес се отделя силициев диоксид, 
който от своя страна образува предпазен филм върху лигавицата на стомаха и 
допълнително я защитава.
Начин на употреба: При нужда, 2-3 пъти на ден по 1-2 таблетки между храненията. 
Таблетките се дъвчат или смучат.

Знаете ли, че ... 
Стомашните киселините са често срещан проблем сред българското население. По 
неофициални данни, близо половината от населението е изпитвало или изпитва епизодични 
или чести оплаквания от тях като основните причнини за появата им са: консумирането на 
твърде мазна храна, неправилна диета, високо потребление на алкохол и никотин. Проучвания 
доказват, че ненавременното лекуване на тези оплаквания, може да доведе до развитие на 
сериозни стомашно-чревни заболявания. 
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Минесан на прах – 200г

Състав: Всяка таблетка съдържа калциев карбонат (110 mg чист калций), натриев 
хидрогенкарбонат (86 mg – натрий), екстракт от лайка, екстракт от маточина. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: нарушаване на киселинно-
алкалния баланс в организма, хиперацидитет (прекалено отделяне на стомашна 
киселина), ацидоза (състояние, при което възниква дисбаланс в биохимията на 
организма и се наблюдава прекалено подкисляване на телесните течности и най-вече 
на кръвта). 
Действие: Хранителна добавка с важни минерали и билки за стомаха, която се 
грижи за един оптимален киселинно-алкален баланс. Натриевият хидрогенкарбонат 
и калциевият карбонат, помагат на стомаха да намали излишъка от киселини. От друга 
страна калциевите и натриевите йони са едни от най-важните фактори, участващи 
в буферните системи на организма за поддържане на относително постоянно pH 
в телесните течности. Недостига на тези йони води до нарушаване на този баланс. 
Освен това при хиперацидитет, екстрактите от лайка и маточина имат успокояващ и 
спазмолитичен ефект върху стомаха. Маточината проявява и газогонно действие при 
функционални смущения на червата. 
Начин на употреба: 2-3 пъти на ден х 2 таблетки с вода.

Опаковка за 60 дни
Код: 30463   
Цена: 39.00 лв.

Minesan - Алкално - минерални таблетки - 250 таблетки
За регулиране на киселинно-алкалния баланс!

За жизнена активност и дълголетие!
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Състав: Всяка доза от 5г съдържа: екстракт от лайка - 250mg, екстракт от 
маточина - 233mg, калций (като калциев карбонат) - 800mg, натрий (като 
динатриев хидроген фосфат) - 620mg, калий(като калиев хидрогенкарбонат) 
- 97mg, фосфор(като динатриев хидроген фосфат) - 55mg, цинк (като цинков 
глюконат) - 2mg.
Sanct Bernhard препоръчва при: нарушаване на киселинно-алкалния 
баланс в организма, хиперацидитет (прекалено отделяне на стомашна 
киселина), ацидоза (състояние, при което възниква дисбаланс в биохимията на 
организма и се наблюдава прекалено подкисляване на телесните течности и 
най-вече на кръвта). 
Действие: Минесан на прах е добавка със специален минерален състав с 
добавени билкови екстракти, която гарантира поддържане на оптимален 
киселинно-алкален баланс в организма. Вложените минерални вещества 
намаляват излишъка на киселини, участват в процеси, които поддържат 
относително постоянно рН в телесните течности, намалявайки неговата 
киселинност. Добавените билкови екстракти имат успокояващо и 
спазмолитично действие върху стомаха, действат благоприятно при повишена 
киселинност, нормализират функционирането на червата. 
Начин на употреба: 1 чаена лъжичка разтворена във вода или друга течност, 
приета след хранене. 

Нова разтворима формула!

Код: 30501   
Цена: 36.80 лв.
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рH тест ленти - 99 бр 
Ленти за измерване на pH в урината

 „Базентий“ - 500 г
Чай за нормализиране на киселинността
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Съставки: лимонова трева, копър, анасон, кимион, черен кимион, малинови листа, 
царевича коса, ройбос, моркови. 
Sanct Bernhard препоръчва при: нарушена киселинност в организма.Действие: 
Уникална комбинация от специфични растения, които приети като чай подпомагат 
алкализирането на вътрешната среда на организма. Редовният прием води до 
нормализиране стойностите на рН, подобряване на общите съпротивителни сили на 
организма и предотвратяване развитието на заболявания. 
Начин на употреба: Една супена лъжица от сместа се поставя в 250мл. вряща вода 
и се запарва за 10 минути. След прецеждане чая е готов за пиене.

За нормализиране на киселинността, при чести киселини!

Код: 30503  
Цена: 18.90 лв.

В резултат на съвременния начин на живот и нездравословното хранене, 
рН на вътрешната среда на организма излиза от нормалните граници, 
като обикновено повишава своята киселинност (pH намалява). Това е 
предпоставка за отслабване съпротивителните сили на организма, в 
резултат на което многократно нараства вероятността от развитие на 
заболявания. С помощта на рН лентите можете бързо да проверявате 
киселинността на урината и при необходимост да вземате мерки за начина 
си ная хранене или прием на специалните продукти на Green Master за 
повишаване на алкалността. 

рH- Показател за здраве!
Измери своето pH и вземи мерки! 

Код: 30502  
Цена: 9.99 лв.

За най-точен резултат проверете рН на първата и втората урина за деня и определете средната стойност.

Как да разчитаме резултатите:
Много кисела среда: рH под 5,75
Това е „опасна зона“.  Вземете мерки, като промените хранителния режим и използвате алкализиращи продукти на Green 
Master. При такива стойности тялото ви е от 50 до 100 пъти „по-кисело“ от нормалното, а това е опасно за организма!

Кисела среда : рН: 6.0 - 6.5
Зона, в която трябва да бъдете особено внимателни. Тялото ви е от 5 до 10 пъти „по-кисело“ от нормалното. Необходима е 
корекция в храненето и употреба на алкализиращи продукти за да корегирате стойностите на вашето рН.

Идеална среда: 6.75 - 7.25
Вашето рН е в идеалната среда! Продължавайте да поддържате здравословен, алкализиращ начин на живот. 

Сменяем филтриращ елемент 
Classic Aqua Balance pH+

за кана за пречистване на вода  

Сменяем филтриращ елемент 
Unimax Aqua Balance pH+ 
за кана за пречистване на вода

Цена 19.90 лв.

Код 23 005

Цена 24.00 лв.

Код 23 006

За да удовлетвори потребностите при хранене на обществото през 21 век компанията Dafi разработва нов филтър за вода. Dafi 
Aqua Balance pH+ има уникално свойство: алкализира чешмяната вода през специални керамични мембрани. Като допълнение, 
филтърът Dafi Aqua Balance pH+ има възможността да редуцира вредните примеси в чешмяната вода.
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Бял трън - 90 капсули
Детоксикант №1

Състав: Всяка капсула съдържа 200 mg, сух екстракт от плодове на бял трън (Silybum 
marianum) (30 – 40:1).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: заболявания на 
храносмилателната система, чернодробни и жлъчни заболявания, хепатит, цироза, 
панкреатит.
Действие: Хармонизира и подпомага дейността на храносмилателната система, 
функциите на черния дроб и жлъчката. Повишава способността на черния дроб 
да преработва токсините в организма и възстановява увредените чернодробни 
клетки.  
Допълнително действие: Наред с основното си действие, белият трън се 
препоръчва за понижаване нивата на холестерола, намаляване резистентността към 
инсулина при хора болни от диабет тип II, ограничава растежа на туморните клетки 
при рак на гърдата, простатата и шийката на матката. Белият трън има добро действие 
и при заболявания на кожата, сърдечно-съдовата система, уши-нос-гърло.
Начин на употреба: 1 капсула дневно преди хранене, приета с поне 200 ml вода.
Знаете ли, че...
Главната съставка на белия трън е рядко срещаното биологически активно вещество силимарин, 
което възпрепятства проникването на отровни вещества в клетките на черния дроб и 
предотвратява токсичното им действие.
В момента в САЩ се провежда втората фаза на изследване за въздействието на  белия трън при 
хроничен хепатит С. Националният център по комплементарна и алтернативна медицина, в 
сътрудничество с Националния институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания, 
планират по-нататъшни проучвания на приложението му при хепатит С и неалкохолен стеатохепатит 
(чернодробна болест, възникваща при хора, които консумират малко или никакъв алкохол).  
     Белият трън се изследва и във връзка с потенциалното му приложение за предотвратяване на 
рака и лечение на усложнения при пациенти, болни от СПИН.

Oпаковка за 90 дни 
Код: 30431 
Цена: 69.50 лв.

Dr Nature – Комплекс морски минерали, 
водорасли и сребро - 946ml

Детоксикира и ревитализира на клетъчно ниво!
Състав: келп (кафяви водорасли), червени водорасли, морски водорасли (микроалги), 
колоидно сребро, магнезий, калий, витамин C.
Действие: Активните съставки на тази формула работят заедно в синхрон, за да се осигури 
максимално ефективно регенериране и функциониране на организма на клетъчно ниво. 
Те отлично допълват работата по общата детоксикация, ревитализират и изпълват с енергия 
клетките и подпомагат техните естествени физиологични процеси.
Келп (кафяви водорасли), червени водорасли, морски водорасли (микроалги) –  
извлечени от екологично  чисти океански води са едни от най-полезните за човешкото здраве. 
Те са изключително богати на йод, протеини, аминокиселини и ензими, витамини А, В, С, Е и др. 
и минерали – калций, желязо, калий, селен и др., подпомагат за правилното функциониране на 
клетките на тялото и ги зареждат с „градивни материали” и енергия. Минералите в състава на тези 
водорасли и особено калция, са в лесно усвоима йонна форма като допринасят за здравината 
на костите, зъбите, косата, кожата и ноктите. Органичният йод подпомага щитовидната 
жлеза, която изпълнява множество регулаторни дейности в организма, поддържа нормалния 
метаболизъм и развитието на нервната система и спомага за изгарянето на излишните мазнини.
Освен това, тези водорасли са богати на алгинати (полизахариди) и фибри. Алгинатите са 
естествен суперабсорбент (поглъщат) радиоактивни елементи, тежки метали и свободни 
радикали, с което помагат на клетките да се изчистят от тези вредни частици, спомагат за 
добрата работа и баланса на храносмилателната система. Фибрите подпомагат чревните 
функции, регулират нивата на холестерола и кръвната захар.
Колоидно сребро – силно ефективен и изцяло естествен антибиотик и дезинфектант, 
спомагащ в борбата на организма с вредните бактерии. Магнезий, калий - особено ценни за 
клетъчните функции, напълно естествени и в активна йонна форма за бързо усвояване, оказват 
благотворно влияние върху функциите на нервната система и мускулите, подпомагат работата 
на сърцето и подсилват имунитета. Витамин C - повишва антиоксидантната защита на клетките.
Начин на употреба: Един път дневно, сутрин преди хранене по 30 ml (около 2 супени лъжици 
или 1 мерителна капачка).

Код: 30804
Цена: 69.00 лв.
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Артишок - 150 таблетки
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Код: 30225   
Цена: 53.00 лв.

Флакон 500мл

Дрена Линеа
За супер детоксикация и дренаж!

Всяка доза (20мл) съдържа: течен екстракт от бял трън - 500mg, течен екстракт от куркума - 500mg, 
сух екстракт от зелен чай - 150mg, сух екстракт от артишок - 150mg, сух екстракт от глухарче - 150mg, сух 
екстракт от бреза - 150mg, сух екстракт от розмарин - 50mg, сух екстракт от ябълка - 10mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: процес на активна детоксикация, за да се почувствате по-
здрави, по-млади, по-жизнени и по-слаби!
Действие: Синергична концентрирана формула, съдържаща най-използваните и най-ефективни съставки 
в света на съвременната природна медицина за тотално пречистване, детоксикация и дренаж на човешкия 
организъм. Има диуретично действие, детоксикира черния дроб, бъбреците, храносмилателната система. 
Подпомага изхвърлянето на токсини и тежки метали. Подобрява еластичността на гладката мускулатура 
и съдовете, предотвратява натрупване на шлаки и лош холестерол. Регулира отделянето на стомашни и 
жлъчни сокове, намалява нивата на липидите, пречиства лимфата, защитава организма от отрови и токсини. 
Подобрява храносмилането и усвояването на хранителни вещества. Билковата комбинация проявява 
и противовъзпалително, болкоуспокояващо, спазмолитично действие. Ефективно се бори с излишните 
килограми и неприятния целулит.
Начин на употреба: Разтворете 20мл (1 мерителна чашка) в 1-1,5л вода, употребявайте през целия ден. 
Разклатете преди разреждане и преди употреба. По време на употребата му да се пие голямо количество 
вода (по 25-30 мл вода на кг тегло). Да се прилага поне 2 пъти годишно!

Знаете ли, че...
Съвременният начин на живот, замърсената околна среда, въздух, вода, храна, алкохол, цигари, токсични козметични 
продукти, патогенни микроорганизми в организма на човека и много други фактори, водят до необратимо натрупване 
на токсини в човешкото тяло. Това от своя страна води до симптоми на хронична умора, главоболие, нервност, липса 
на концентрация, отпадналост, понижен имунитет, болки в ставите, мускулите и корема, възпалена и старееща 
кожа, необяснимо покачване на излишни килограми и др. Организмът има свои механизми за борба с токсините, 
но най-често, особено с напредване на възрастта това не е достатъчно. Важно е да се знае също, че най-много 
от неизхвърлените токсини се натрупват в мастната тъкан (особено подкожната), за това е задължително наред с 
природо-съобразния начин на живот и избор на правилна храна, вода, козметика, физически упражнения и т.н. да се 
употребяват периодично и специализирани продукти за детоксикация и дренаж (поне 2 пъти в годината между 15-30 
дни). 
!!! (Дренаж – елиминиране на излишни подкожни води и мазнини)

Специална грижа за черния дроб, жлъчката и 
стомаха!

Състав: Всяка таблетка съдържа сух екстракт от листа на артишок - 300mg.
Sanct Bernhard препоръчва за: лица, които имат проблеми с 
храносмилането, проблеми със стомаха, подуване, газове, нарушена обмяна 
на мазнините, проблеми с черния дроб и жлъчката, атеросклероза.
Действие: Екстрактът от артишок подпомага храносмилателната функция 
като активира образуването на жлъчен сок, предотвратява застоя на 
жлъчка в жлъчните пътища и засилва отделянето на панкреатични ензими. 
Подпомага при диспептични проблеми - газове в червата и подуване на 
корема, позиви за гадене и повръщане след нахранване, непоносимост към 
мазнини, проблеми с апетита и др. Подпомага метаболизма на мазнините, 
натрупвани в черния дроб, действа хепатопротективно, има детоксикиращ 
ефект. Има профилактичен ефект против холецистолитиаза (образуване на 
камъни в жлъчката). Подпомага намаляването на холестерола и пикочната 
киселина (при подагра). 
Допълнително действие: Силно действащото вещество ценарин, което 
от всички плодове и зеленчуци се среща само в артишока, се препоръчва 
при хепатит, атеросклероза, чернодробни и жлъчни заболявания и има 
силно антисклеротично действие. 
Начин на употреба: 3 пъти дневно по 1 таблетка приета с достатъчно 
количество вода.

Код: 30520 
Цена: 58.80 лв.
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ТОП ФЕГАТО - 250мл

Всяка доза(20мл) съдържа: глухарче(сух екстракт) - 100mg, куркума(сух екстракт) - 
100mg, артишок(сух екстракт) - 85mg, бял трън(сух екстракт) - 50mg, холин - 41,25mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: проблеми в дейността на черния дроб 
и жлъчката, детоксикация на организма, нарушен липиден баланс, повишен холестерол, 
проблеми в храносмилателната система. 
Действие: Течната формула на ТОП ФЕГАТО е високоефективна комбинация за мощна 
подкрепа на чернодробната функция, липидния обмен, дейността на храносмилателната 
система и пречистването на организма. Глухарчето е природно средство с диуретично 
действие. Приема се като чернодробен и храносмилателен тоник, ефективен при 
проблеми на черния дроб, жлъчката, бъбреците и пикочния мехур. Куркумата ефективно 
подпомага детоксикацията на черния дроб и подобрява храносмилането. Артишокът е 
богат източник на цинарин - вещество, което стимулира отделянето на отпадни продукти 
от черния дроб, ускорява извличането на излишните течности и соли. Мощно подпомага 
очистването на организма и е ефективно при хепатит, чернодробни и жлъчни заболявания, 
атеросклероза. Стимулира черния дроб да отделя жлъчни сокове, което е особено важно 
за храносмилателния процес и метаболизма на мазнините. Белият трън е „истински 
приятел“ на черния дроб. Съдържащото се активно вещество силимарин стимулира 
регенерацията на чернодробните клетки и тези на жлъчния мехур, повишава активността 
на черния дроб за изхвърляне на токсините и оказва мощно хепатопротективно, 
холеретично и холагогно действие. Холинът (витамин В4) има основна функция да 
регулира мастните натрупвания в черния дроб. Подпомага детоксикацията, стимулира 
чернодробната дейност. 
Допълнително действие: Глухарчето се използва за засилване на апетита, като 
слабително и глистогонно действие. Куркумата има антисептично и антибактериално 
действие.
Начин на употреба: 1 мерителна чашка(20мл) разтворени във вода сутрин преди 
хранене. 

Течна формула за бърз ефект!
За здрав черен дроб и детоксикация!

Код: 30266 
Цена: 25.70 лв.
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ТОП ФЕГАТО

Всяка таблетка съдържа: артишок(екстракт) - 100mg, бял трън(екстракт) 100mg, холин - 
41,25mg, розмарин 25mg, алое - 25mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: проблеми в дейността на черния дроб 
и жлъчката, детоксикация на организма, нарушен липиден баланс, повишен холестерол, 
проблеми в храносмилателната система. 
Действие: ТОП ФЕГАТО е високоефективен природен продукт за подкрепа на чернодробната 
функция, липидния обмен, дейността на храносмилателната система и пречистването на 
организма. Артишокът е богат източник на цинарин - вещество, което стимулира отделянето 
на отпадните продукти от черния дроб, ускорява извличането на излишните течности и соли. 
Мощно подпомага очистването на организма и е ефективно при хепатит, чернодробни и 
жлъчни заболявания, атеросклероза. Стимулира черния дроб да отделя жлъчни сокове, 
което е особено важно за храносмилателния процес и метаболизма на мазнините. Белият 
трън е „истински приятел“ на черния дроб. Съдържащото се активно вещество силимарин 
стимулира регенерацията на чернодробните клетки и тези на жлъчния мехур, повишава 
активността на черния дроб за изхвърляне на токсините и оказва мощно хепатопротективно, 
холеретично и холагогно действие. Холинът (витамин В4) има основна функция да 
регулира мастните натрупвания в черния дроб. Подпомага детоксикацията, стимулира 
чернодробната дейност. Розмаринът има пикочогонно действие. Ефективно възбужда 
секрецията на стомашните жлези, в резултат на което стимулира храносмилането. Подпомага 
детоксикацията. Екстрактът от алое добавя регенеративно действие, ефективно подкрепя 
храносмилателната система, има противовъзпалителен ефект.
Допълнително действие: Артишокът има хепатопротективно действие, благоприятства 
структурата и функциите на черния дроб, регулира липидната обмяна, намалява нивата на 
лошия холестерол. Съдържащите се в състава му фибри подпомагат дейността на червата. 
Белият трън хармонизира храносмилателната функция, намалява лошия холестерол, спира 
растежа на туморни клетки. Холинът има липотропно(емулгира мазнините) действие, което 
е особено важно за препятстване повишаване нивата на холестерола. Розмаринът подкрепя 
нормалните функции на жлъчния мехур и отделянето на жлъчка.
Начин на употреба: 1-2 таблетки дневно, приети с повече течност, препоръчително по 
време на ядене.

За здрав и чист черен дроб!

Код: 30265 
Цена: 19.99 лв.

30 таблетки
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Опаковка за 45 дни
Код: 30453   
Цена: 65.00 лв.

Червена боровинка - 90 капсули

Здраве за отделителната система, бъбреците и уринарния тракт!
Стоп на цистита и възпаленията!

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg концентриран екстракт от червена боровинка (с 
минимум 13 mg проантоцианидини (PAC)).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми с пикочните пътища и функцията 
на бъбреците. Подпомага излъчването на пикочна киселина и разтварянето на бъбречни камъни. 
Има силен противовъзпалителен ефект срещу редица патогенни микроорганизми. Помага при 
цистит, парене и болка при уриниране.
Действие: Червената боровинка е известна отдавна с противовъзпалителния си ефект върху 
бъбреците и уринарния тракт. 
Допълнително действие: Червената боровинка е богата на биофлавоноиди и фенолни 
съединения.  Тя служи и като диуретик, и като средство за укрепване на капилярите. Ефективно 
средство за лечение на заболявания като цистит и бъбречна литиаза, подагра и др. Екстрактът 
е  отличен лек за инфекции на пикочните пътища. В него се съдържат проантоциани- вещества, 
които пречат на бактериите да се задържат по стените на пикочният мехур. Екстрактът притежава 
кардиотонично и хипотензивно действие. Червената боровинка, съдържа флавоноида кверцетин, 
който е с доказани противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Кверцетин е антихистамин, 
помагащ за облекчаване симптомите на алергия. Най-новите данни при изследвания с екстракт 
от червена боровинка, показват ефективност при някои видове левкемия.
Начин на употреба: 1 път на ден по 2 капсули преди вечеря с малко течност.  

Знаете ли, че ... 
Червена боровинка е била използвана като храна и като традиционно лекарство за лечение на възпалителни 
заболявания и рани в Швеция и другите скандинавски държави. В много страни е позната като “Кралица на 
плодовете”, известна с многобройните си ползи за човешкото здраве. В Русия традиционната напитка от 
плодовете на червената боровинка е популярна като  ‘’брусничная вода’’. В народната медицина, червената 
боровинка е известна и като тоник, помагащ за зарастването на рани, използва се при висока температура и 
като противоскорбутно средство. 
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Всяко саше съдържа: червена боровинка - 60mg, в това число 
проантоцианидини - 18mg; D-маноза - 100mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: проблеми с пикочните пътища 
и функцията на бъбреците. Подпомага излъчването на пикочна киселина и 
разтварянето на бъбречни камъни. Има силен противовъзпалителен ефект 
срещу редица патогенни микроорганизми. Помага при цистит, парене и болка 
при уриниране.
Действие: Червената боровинка е един от най-разпространените продукти за 
подкрепа на уринарния тракт и борба с инфекциите на отделителната система. 
Има силно противовъзпалително и антимикробно действие.   Основният ефект 
на бактерицидното действие се дължи на високоактивните проантоцианидини, 
които препятстват прикрепването на бактерии по стените на пикочния мехур. 
Червената боровинка има ясно изразено диуретично действие и ефект за 
укрепване на капилярите. Съдържащият се флавоноид кверцетин действа 
противовъзпалително и антиоксидантно. Бензоената киселина в плодовете 
определят антисептичното й действие и подкрепата за чревната микрофлора. 
D-манозата противодейства на инфекциите на отделителната система, укрепва 
уринарния тракт. Това е природен монозахарид, който има способността да се 
прикрепва към бактериите по-силно, отколкото те се прикрепват към стените 
на уринарния тракт. Отделяна след това чрез урината, спомага за извеждането 
на бактериите от организма. Синергичното действие на червената боровинка и 
манозата правят продукта на EQUILIBRA изключително полезен за поддържане 
на здрав уринарен тракт. 

Край на цистита!
Разтворима формула с максимален ефект!

Код: 30249 
Цена: 23.30 лв.

12 сашета

Допълнително действие: Екстрактът от червена боровинка е богат на витамини, микроелементи, минерали, биофлавоноиди, 
есенциални аминокиселини, фитостероли. Има мощно антиоксидантно действие, предотвратява натрупването на холестерол, намалява 
риска от сърдечни заболявания.  Биологичната сила на манозата се свързва с предпазване от бактериални, паразитни и вирусни 
инфекции. Облекчава възпаленията при ревматоиден артрит, понижава кръвната захар, холестерола и триглицеридите. 
Начин на употреба: 1-2 сашета дневно, приети директно или разтворени в малко вода. Бъ
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Опаковка за 45  дни
Код: 30446    
Цена: 37.00 лв.

Страдате ли от уголемяване на простатата и често уриниране?
Вече има решение – капсули с масло от медицинска тиква!

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто масло от семената на зряла медицинска тиква.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Доброкачествена хиперплазия на простатата 
(ДХП), простатит и поддържане функциите на пикочния мехур. За намаляване симптомите при ДХП: 
болка и парене по време на уриниране, трудно уриниране, възпаление на пикочните пътища. Подобрява 
мъжката сексуалност.
Действие: Това, което прави медицинската тиква от Щирия толкова специална, в сравнение с 
обикновенната, е съдържанието на голям набор от биологично активни вещества и витамини -  витамини 
А, В1, В2, В6, С, D, E и К, специфични ненаситени мастни киселини и фитостероли и протеини.
Доброкачествената хиперплазия на простатата е доста често срещано състояние при мъжете. Симптомите 
започват след 40-45 годишна възраст, а почти 90% от мъжете над 64 години имат оплаквания, свързани 
с този орган. Най-честите симптоми на ДХП са: трудно започване на уриниране, слаба струя, чувство за 
недостатъчно изпразване на пикочния мехур, често уриниране през нощта и др. Освен това, увеличената 
простата и застоя на урина, са предпоставка за възникване на инфекции на пикочните пътища и дори 
рак на простатата. Съставките в маслото от медицинска тиква действат като инхибират (подтискат) 
определен хормон, ‘’виновен ‘’ за уголемяването на простатата. Помага за оптимизиране функциите на 
пикочния мехур при мъжете и жените.
Допълнително действие: Маслото от тиквени семки не позволява образуване на бъбречни камъни 
от калциев оксалат. С наличието на фитостероли се обяснява  понижаването на  нивата на холестерола 
и предпазването от някои видове рак. Естествен източник на цинк, което обяснява ползите от него 
за здравето на простатата и за подобряване на мъжката сексуалност. Фитостеролите подпомагат и 
имунната система. Маслото има противовъзпалителен ефект и е източник на растителни антиоксиданти. 
Ефективно намалява възпалението, без страничните ефекти на противовъзпалителните лекарства.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 капсула с храната. 
 

Масло от тиквени семки - 130 капсули

Знаете ли, че ... 
Медицинската тиква е селектирана и култивирана в областта Щирия - екологично чисти райони в югоизточна Австрия. Точното латинско наименование 
на този специален сорт е Cucurbita Pepo convar L. Var citrullina styriaca. Познат е от преди повече от 300 години, но се отглежда само в няколко региона 
в света, поради необходимостта от специфични географски условия. Индианските племена са ги използвали за лечение на бъбречни проблеми 
и  премахване на паразити от червата. Проучване установява, че семената съдържат значително количество L-триптофан – аминокиселина която е 
необходима, за да се предпазим от депресия.

Код: 30212   
Цена: 31.00 лв.

40 желирани капсули

Топ простата

Супер формула за мъжете над 50 г. За здрава простата!

Всяка капсула съдържа: масло от тиквено семе – 373 mg; сао-палмето – 57,5 mg; червена 
боровинка- 50 mg; витамин Е – 15 mg; цинк - 5mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: Доброкачествена хиперплазия (уголемяване) 
на простатната жлеза, простатит, аденома, често, затруднено и непълно уриниране, 
възпалителни процеси в уринарния тракт, нарушени сексуални функции.
Действие: Топ простата е фантастична комбинацията с висока биологична активност, която 
трайно нормализира функциите на простатната жлеза, чрез влияние върху ензимните процеси, 
водещи до уголемяването й, намалява възпалителните процеси и повишава сексуалната 
активност. Нормализира уринирането, подобрява еластичността на гладката мускулатура, 
възстановява размерите на разрасналата се жлезиста тъкан. 
Допълнително действие: Маслото от семки на медицинска тиква намалява 
увеличението на простатната жлеза (ДХП), подобрява функциите на уретрата и пикочния 
мехур. Препятства образуване на камъни в бъбреците, намалява  нивата на лошия холестерол, 
има противовъзпалителен ефект. Естрактът от сао палмето (палма-джудже) препятства 
увеличаване на простатата, намалява честотата и подобрява уринирането, поддържа 
нормална сексуална активност, подкрепя дейността на отделителната система. Червената 
боровинка е с доказано противовъзпалително и антибактериално действие, особено 
върху отделителната система. Цинкът е жизненоважен за функциониране на простата 
микроелемент. Участва в редица ензимни системи, регулира нивата на тестостерона, играе 
основна роля в спермогенезата.

Начин на употреба: 2 капсули  дневно, приети сутрин с вода.
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Коприва плюс - 300 таблетки Канела с хром и цинк - 180 капсули
За нормални нива на кръвната захар!     

Състав: Всяка капсула съдържа 200 mg, екстракт от канела (10:1) съответстващ на 
2000 mg канела, 50 µg хром и 3,5 mg цинк.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: диабет II тип, забавен 
метаболизъм, повишено съдържание на мазнини в кръвта, повишен холестерол, 
натравяния. При простудни и грипни заболявания- антисептик, нездравословно 
хранене, стресов начин на живот, липса на движение, борба с наднормено тегло и 
целулит, язва.
Действие: Основното действие на канелата е свързано с регулиране стойностите 
на кръвната захар в организма. Канелата е антиоксидант. Тя подпомага обмяната 
на веществата и кръвоснабдяването. Микроелементът хром подпомага 
транспортирането на глюкозата (кръвната захар) през мембраните на клетките и 
вътре в клетките, където тя може да бъде изгорена и превърната в енергия. Хора, 
които не получават достатъчно хром, могат да развият “нетърпимост към глюкозата”. 
Хромът също така подпомага повишаването на липопротеините с висока плътност 
– добрия холестерол, който помага за изхвърлянето от тялото на липопротеините 
с ниска плътност – лошия холестерол. Помага за поддържането на кръвната захар. 
Комбинацията  с цинк подпомага клетките при усвояването на глюкозата.
Допълнително действие: Капсулите с канела, хром и цинк подпомагат  
регулирането на храносмилателния процес, клетъчното хранене, кръвоснабдяването 
на корените на косата, укрепването на зъбите.
Начин на употреба: 1-2 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода. 
Знаете ли, че...
Канелата е една от най-старите подправки в света. Добива се от кората на дървото, която през 
две години се обелва и се изсушава, докато стане като фин пергамент. Навива се на ролца, но 
в търговската мрежа по-често се продава стрита на фин прах. Родина на канеленото дърво са 
влажните тропически гори на Югоизточна Азия. Цейлонската канела е разространена в Шри-
Ланка, Индия, а китайската се отглежда в Китай, Виетнам и Индонезия. Смята се, че тази подправка 
съдържа молекула, чиято структура е сходна с тази на инсулина, също така и проантоцианидин, 
който усилва чувствителността на клетките към инсулина.

Oпаковка за 180 дни 
Код: 30424   
Цена: 50.00 лв.
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Против възпаления и камъни в бъбреците, с 
диуретичен и детоксикиращ ефект!

Състав: Сухи eкстракти от: листа на коприва - 200mg, полски хвощ – 100mg, бяла бреза - 
100mg, витамин С - 10mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: хора, които задържат повече вода и 
течности от необходимото вследствие на нарушено хранене, травми или нарушена функция 
на бъбреците. При риск или наличие на камъни в бъбреците. При риск от подагра.
Действие: От древността копривата е позната като растение с пречистващи свойства - 
пречиства кръвта, действа като диуретик и е идеална за предотвратяване образуването на 
бъбречни камъни. Копривата съдържа съставки, които могат да намалят възпалението 
и увеличават отделянето на урина. При мъжете тя се използва и при проблеми свързани с 
простатата: често  нощно уриниране, твърде чести позиви, болезненост, неспособност 
за уриниране и раздразнения на пикочния мехур. Копривата се приема при инфекции и 
възпаления на пикочните пътища (ИПП), камъни в бъбреците и др. Екстрактите от бяла бреза и 
полски хвощ са познати с диуретичното си действие, подпомагат изхвърлянето на натрупаните 
токсини и отпадни метаболити като пикочна киселина.
Допълнително действие: Копривата има благотворно действие и при алергии, сенна хрема, 
лечение на астма и други дихателни проблеми. Антивъзпалителните съединения, открити в 
това растение, намаляват алергичните реакции на тялото, което означава по-малко „кихане и 
сърбеж“. Копривата помага и за нормализиране на хормоните в тялото.
Начин на употреба: По 2 капсули 3 пъти дневно след храна. Приемайте всяка доза с поне 
200 мл. вода или сок.

Код: 30521   
Цена: 61.80 лв.
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Колаген плюс  - 120 капсули
Супер формула – колагенов хидролизат с калций, магнезий и 

натурален витамин С от плодове на ацерола!

Опаковка за 20 дни 
Код: 30467
Цена: 19.50 лв.

Състав: Всяка таблетка съдържа: хидролизиран колаген - 333,5 mg, калций – 19,2 mg, магнезий – 6,3 
mg, натурален витамин С (от плодове на ацерола ) - 2,5 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: проблеми и болки в костите, ставите и 
сухожилията, остеопороза, кожни алергии. За здрави нокти и коса, за блестяща кожа и забавяне на 
процесите на стареене. За еластичност на кръвоносните съдове. За здрави очи. При парадонтоза, 
дерматози, кожни алергии.
Действие: Хидролизираният колаген е с високо съдържание на протеини и пурини. Той е естествен 
компонент, който подпомага  здравето на кожата, косата, ноктите, костите, съединителната тъкан, 
ставния хрущял, скелетната мускулатура, стените на кръвоносните съдове, бялата част на окото 
(склера) и др. Калцият и магнезият имат основно значение за здравината на костите и зъбите. 
Магнезият подобрява и функцията на мускулите, намалява склонността към мускулни спазми. 
Естественият витамин С от ацерола, действащ като силен антиоксидант, допринася за „анти-ейдж“ 
ефекта на продукта като цяло.
Допълнително действие: Супер формулата се характеризира с изключително висока степен на 
бионаличност, което означава, че се абсорбира от организма много добре.  
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 2-3 таблетки с вода. 

Колаген Голд екстра
За млада кожа, без бръчки! За здрави стави и кости!

Oпаковка за 60 дни 
(колагенов хидролизат 525g)

Код: 30428    
Цена: 63.00 лв.

Състав: Колагенов хидролизат (90 %), фруктоза.
Начин на употреба: 1 пълна супена лъжица (10 g) веднъж дневно се 
разтваря в чаша сок или чай и се изпива.
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Колаген плюс на прах - 475 грама
Обогатена и още по-мощна разтворима формула!

Състав: Всяка доза от 5g съдържа: колагенов хидролизат – 3,3 g, калций – 147mg, 
магнезий – 77,5mg, Витамин С – 25mg.
Sanct Bernhard препоръчва за: проблеми и болки в костите, ставите и сухожилията, 
остеопороза, кожни алергии. За здрави нокти и коса, за блестяща кожа и забавяне на 
процесите на стареене. За еластичност на кръвоносните съдове. За здрави очи. При 
парадонтоза, дерматози, кожни алергии. 
Действие: Хидролизираният колаген е с високо съдържание на протеини и пурини. 
Той е естествен компонент, който подпомага здравето на кожата, косата, ноктите, 
костите, съединителната тъкан, ставния хрущял, скелетната мускулатура, стените на 
кръвоносните съдове, бялата част на окото (склера) и др. В новата формула на прах са 
добавени калций и магнезий, които имат основно значение за здравината на костите 
и зъбите. Магнезият подобрява и функцията на мускулите, намалява склонността към 
мускулни спазми.  Естественият витамин С от ацерола, действащ като силен антиоксидант, 
допринася за „анти-ейдж“ ефекта на продукта и като цяло, подпомага синтеза на колаген 
и здравината на костите и хрущялите. Допълнително действие: Прахообразната 
формула е с изключително висока биологична активност, което я прави лесно усвоима 
и гарантира максимален ефект. Представлява идеална добавка за хранителния режим и 
на спортисти. 
Начин на употреба: 2-3 пъти дневно по 1 пълна чаена лъжичка (5гр.) разтворена в 
чаша вода, мляко или друга течност. Препоръчително е да се приема поне 6 месеца.

Код: 30519
Цена: 71.40 лв.
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Зеленоуста мида Плюс -120 капсули Зеленоуста мида - 150 капсули

Спрете износването на ставите! 
Ефективно!    

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чист концентрат от новозеландска зеленоуста мида и 12 
mg гликозаминогликани (GAG).
 Sanct Bernhard препоръчва  за подпомагане при: ревматоиден артрит и остеоартрит, 
спондилози и ишиас, болки в ставите, дегенеративни процеси в ставите, увреден ставен хрущял, 
травми, при тежки физически натоварвания, наднормено тегло, неправилно движение и 
продължително седене на работното място.
Действие: Екстрактът от зеленоуста мида подпомага нормалното функциониране на ставите и 
костите. 
Допълнително действие: В нормалното ежедневие ставите, хрущялите и съединителната тъкан 
са изложени на разнообразно натоварване, поради това е важно да получат всички градивни 
елементи, от които се нуждаят. Капсулите с екстракт от зеленоуста мида подпомагат съхранението 
и регенерирането на ставите, хрущялите и съединителната тъкан, като спомагат и за нормалното 
функциониране на лигавицата на стомаха.
Начин на употреба: 2-3 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода след хранене. 
Знаете ли, че...
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) се среща само в Нова Зеландия. Характерната зелена устна, заради  
която е наречена така, я отличава от всички други новозеландски миди. Зеленоустите миди са богати на 
гликозаминогликани (GAG), които при човека се срещат в ставните хрущяли и ставната течност („смазката на 
ставите“). Тези капсули не случайно са най-продаваният продукт на Sanct Bernhard  в света – за съжаление над 
50% от хората над 40 годишна възраст  страдат от проблеми, свързани с опорно-двигателния апарат и ставите, 
а при по-младите процентът застрашително расте.

Oпаковка за 75 дни 
Код: 30416   
Цена: 59.00 лв.

Обогатена формула за стави с невероятен ефект!
Състав: Всяка капсула съдържа концентрат(71,4%) от зеленоуста мида - 300mg, коензим 
Q 10 – 10 mg, селен - 30µg, ниацин – 8mg, пантотенова киселина - 3mg, витамин В6 – 
0,7mg, витамин В2 - 0,7mg, витамин В1- 0,55mg, фолиева киселина - 100µg, биотин - 25µg, 
витамин В12 - 1,25µg.
Sanct Bernhard препоръчва при: възпалителни проблеми на ставите като артрит, 
остеоартрит, ревматизъм, износени стави, болки, скованост в ръцете и краката, 
дископатия, спортни травми.  
Действие: Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) се среща само в акваторията на Нова 
Зеландия.  Тя е изключително богата на глюкозаминогликани (GAG), които при човека 
се срещат в ставните хрущяли и ставната течност („смазката на ставите“). В нормалното 
ежедневие ставите, хрущялите и съединителната тъкан са изложени на разнообразно 
натоварване, поради това е важно да получат всички градивни елементи, от които 
се нуждаят. Капсулите с екстракт от зеленоуста мида подпомагат съхранението и 
регенерирането на ставите, хрущялите и съединителната тъкан, като спомагат и за 
нормалното функциониране на лигавицата на стомаха. 
Допълнително действие: Коензим Q10 е изключително ефективен при борба 
с вредните токсини и свободните радикали, причиняващи стареенето. Освен като 
мощен антиоксидант, той е изключително необходим за здравето на сърцето и всички 
клетки. Селенът e минерал, който е незаменим за човешкия организъм. Той е ключов 
елемент за множество метаболитни процеси. Заедно с витамините от B групата, селенът 
проявява силна антиоксидантна активност, като неутрализира вредните радикали още 
на клетъчно ниво, което го прави един от най-силните антиоксиданти в човешкото тяло. 
Синергичната комбинация от зеленоуста мида, микроелементи и витамини превръща 
продукта на Sanct Bernhard в мощно средство за защита на ставите и подкрепа на костно-
ставния апарат на организма.
Начин на употреба: По 1-2 капсули два пъти дневно преди хранене с чаша вода.

Код: 30496
Цена: 94.00 лв.
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Босвелия - 180 таблетки

Опаковка за 30 дни
Код: 30449   
Цена: 58.00 лв.

Дяволски нокът - 120 капсули
Ефективна формула срещу артрит, остеоартрит, 

ревматоиден артрит и артроза!

Състав: Всяка капсула съдържа 225 mg концентриран екстракт от Дяволски нокът 
(Harpagophytum procumbens) (еквивалентен на 1000 mg сух екстракт от дяволски 
нокът).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: дегенеративни заболявания 
на опорно-двигателната система, артрит, остеоартрит и ревматоиден артрит, артроза, 
болки в гърба, лупус, лумбаго, фибромиалгия; заболявания на черния дроб, възпаления 
на пикочния мехур, повишен холестерол, подагра. 
Действие: Дяволският нокът оказва противовъзпалително, противоревматично, 
обезболяващо, диуретично и седативно действие.
Допълнително действие: Намалява отока и болката на възпалени стави и 
възстановява тяхната подвижност. Подпомага при болки в мускулите, снема стрес, 
умора и отпадналост. Понижава нивата на серумния холестерол и пикочната киселина, 
има противомикробно действие. Дяволският нокът се използва при възпалителни 
проблеми на пикочния мехур и пикочо-половата система. 
Начин на употреба: 4 пъти на ден по 1 капсула. 

Знаете ли, че ... 
Растението е получило названието си „Дяволски нокът“ заради големите си кукообразни плодове. 
С лечебна цел се използват корените, които съдържат иридоиди (харпагозид и бета ситостерол), 
флавоноиди (кемпферол, лутеолин), калций, цинк, селен, магнезий и други важни биологично-
активни компоненти. 

Забележка: Консултирайте се с лекар преди употреба на продукта, ако имате язва на стомаха или 
дванадесетопръстника. Да не се използва от бременни.
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Стопира болката в ставите!

Състав: Всяка таблетка съдържа екстракт от босвелия 400mg, от които 240mg 
босвелична киселина.
Sanct Bernhard препоръчва при: болки и възпаления в ставите, артрит, остеоартрит, 
ревматизъм, астма, възпаления на червата. 
Действие: Най-ценното качество на босвелията е благоприятният ефект, който оказва 
при проблеми със ставите. Босвелията спомага за тяхната добра подвижност и гъвкавост, 
стимулира хрущялната тъкан, оказва благотворно влияние върху съединителната тъкан, 
тонизира мускулите, подобрява кръвоснабдяването в засегнатите области. Екстрактът от 
босвелия действа положително при астма и възпаления на червата. Основните активни 
компоненти с противовъзпалително действие в смолата на босвелия са тритерпеноидните 
киселини. Те блокират синтеза на левкотриени - хормоноподобни вещества, които са 
един от основните фактори за възникването на възпалителни процеси. Наред с това 
възпрепятстват проникването на левкоцити в ставната течност и намаляват степента на 
увреждане на ставния хрущял. Изследванията посочват, че босвелия въздейства върху 
мозъка, понижава стреса и напрежението.
Начин на употреба: 1 таблетка дневно с храна и достатъчно течности.

Код: 30495
Цена: 126.00 лв.
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Dr.Nature Джойнт Протект - 946 ml
Супер формула за здрави стави и кости

Състав: глюкозамин сулфат,  хондроитин сулфат, метилсулфонилметан, колаген, хиалуронова 
киселина, ликопен, витамин С, витамин D3.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: артрози, артрити, остри и хронични болки в ставите, 
скованост и възпаление на колената и пръстите, навяхвания, изкълчвания, фрактури, ошипяване, 
остеопороза
Действие: Течна формула с мощно биологично действие за защита и подпомагане състоянието 
на костно-ставния апарат. Dr.Nature - Liquid Joint Elixir е най-модерната комбинация за борба с 
дегенеративни и възпалителни заболявания на ставите. Течната форма допълнително повишава 
активността, гарантирайки бързо и ефективно усвояване от организма. Глюкозаминът е най-
важната съставка на съединителната тъкан. Основната му функция е стимулиране синтеза на 
глюкозаминоклюкани, необходими за възстановяване на ставния хрущял. Подобрява обмяната 
на веществата и предотвратява разпадането на хрущялната тъкан. Действа противовъзпалително, 
облекчава болката и повишената чувствителност при повредени стави. Хидроитинът е друг 
важен компонент, участващ в състава на ставния хрущял. Приемът му „заставя“ хрущялната тъкан 
да усвоява течности, които са източник на хранителни вещества и подпомагат намаляване на 
втвърдяването и. Той защитава остарялата тъкан от разрушаване и подпомага изграждането 
на нова. Участва в регулацията на фосфор-калциевия обмен, намалява загубата на калций, 
забавя развитието на остеопороза. Метилсулфонилметанът е с много висока биологична 
активност, участва в почти всички биохимични процеси и е способен да облекчи състоянието при 
различни проблеми. Има мощно противовъзпалително и противоалергично действие, подкрепя 
организма при физически и психически стрес. Играе съществена роля в процеса на поддържане и 
възстановяване на съединителната тъкан. Колагенът е най-разпространеният белтък в човешкото 
тяло. Има структурно значение за еластичността и доброто състояние на кожата, ставите, костите, 
мускулите, сухожилията, кръвоносните съдове, зъбите, очите, ноктите, косата. Хиалуроновата 
киселина присъства във всички тъкани, като най-висока концентрация е в кожата и хрущялите. 
Тя е важен елемент от ставната течност, която играе роля на смазка и подкрепя ставите. Има 
огромна хигроскопичност - задържа вода 1000 пъти повече от собственото си тегло, дефицитът 
и води до повишаване на триенето и износването на ставните повърхности. Ликопенът е мощен 
антиоксидант. Витамин С участва в синтеза на колаген в организма, а витамин D3 регулира 
обмяната на калция и фосфора в организма, като играе важна роля в тяхното усвояване. Предпазва 
ставите от калциране.
Начин на употреба: 30мл(2 с.л.) сутрин на гладно.

Код: 30819
Цена: 69.00 лв.
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Опаковка за 80 дни
Код: 30434    
Цена: 85.00 лв.

Gelenkfit – капсули за опорно-двигателната 
система 240 капсули

Ефективна формула за здрави стави, кости, хрущяли, сухожилия и мускули
Всяка капсула съдържа: Глюкозамин от черупкови организми – 170 mg, хондроитин сулфат – 100 mg, калций 
- 40 mg, магнезий – 25 mg, ниацин – 4 mg, пантотенова киселина – 1,5 mg, витамин В6 – 0,35 mg, витамин В2 – 
0,35 mg, витамин В1 – 0,28 mg, фолиева киселина – 50 µg, биотин – 12,5 µg, витамин В12  – 0,63 µg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Хронични проблеми на опорно-двигателната система, 
при проблеми с костите, ставите,  мускулите, хрущялите и сухожилията, при скованост, болка и износване на 
ставите.
Действие: Gelenkfit капсули съдържат глюкозамин и хондроитин, както и калций, магнезий и осем основни 
B-витамина, важни за метаболизма на мускулите, костите и ставите. Те са съставна част на съединителната и 
мускулната тъкан, изграждаща опорно-двигателната система.
Допълнително действие: Глюкозаминът и хондроитинът са основни компоненти при изграждането и 
правилното функциониране на ставите. Калцият и магнезият участват в изграждането на костите и до голяма 
степен на тях се дължи здравината и устойчивостта на скелета. Освен това те играят важна роля в процесите 
на мускулно съкращение. Недостатъчното количество на тези елементи е причина за възникване на мускулни 
схващания (крампи) и лесна умора. Правилното функциониране на опорно-двигателната система е немислимо 
и без наличието на ценни витамини, които са в основата на процесите извършващи се на клетъчно и тъканно 
ниво.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 капсула с чаша вода. При по-тежки състояния - 3 пъти на ден по 2 
капсули с вода.

Знаете ли, че ...
По последни данни около 1/4 от населението страда от болки в ставите, гръбначния стълб или мускулите, а при 

хората на възраст над 40 години  процентът нараства до 50%. Дегенеративните ставни изменения засягат по-често 
възрастните, но в последно време този проблем се среща вече и при младите хора. Причината за тези промени 
зависи много от начина на живот, който водим. Най-често срещаните дегенеративни заболявания са артрозата 
(износване на ставния хрущял) и артрита (възпаление на ставите), които са  причина за болка, скованост и трудна 
подвижност. Ставата може да извършва нормално своята функция само, ако отделя оптимално количество ставна 
течност, която играе роля на ‘’амортисьор’’ и предпазва хрущялите и костите от износване. Качеството на тази течност 
зависи от наличието на група вещества, наречени глюкозамини. Неправилните хранителни навици и некачествената 
храна, която приемаме води до недостиг и на други ценни за опорно-двигателната ни система вещества участващи 
в изграждането на ставите и поддържането на тяхната подвижност. Затова е изключително важно организмът да 
приема допълнително от тези ‘’градивни единици’’, за да се радва по-дълго време на свободата от движението. 
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Dr.Nature - Коралов калций комплекс с 
витамини и минерали - 946ml

100% чист, йонизиран лесно усвоим калций от корали в течна 
формула за максимален ефект!

Състав: коралов калций, магнезий, цинк, селен, калий, мед, манган, витамин D, витамин А, витамин С, 
витамин Е.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: намалена костна плътност, остеопороза, болки и 
проблеми с костите и ставите, артрит, сърдечно-съдови проблеми; благоприятства нервната система 
и мускулите; за здрави зъби, венци, кожа, коса и нокти.
Действие: Основните предимства на Коралов калций комплекс пред всички други подобни 
продукти са, че формулата е течна и това повишава до 3 пъти степента на усвояване на активните 
съставки (98% усвояемост), предоставя най-добрия микс от синергично действащи макро- и 
микроелементи, витамини и минерали, в оптимално съотношение (напр. калций-магнезий – 2:1) за 
постигане на максимална ефективност и не на последно място, мощната биоактивност на естествения 
коралов калций (в пъти по-активен от всички други форми на калций), дължаща се на неговата йонна 
форма, лесно усвоима от клетките на организма. Това е важно, защото калцият е най-ценният минерал 
за човешкото тяло, а неговият дефицит довежда до 150 тежки заболявания, особено опасни за децата, 
бременните жени и хората над 40 години. Освен това, кораловият калций нормализира алкално-
киселинния баланс и създава леко алкална среда в организма, което, според мнозина световни учени, 
е от жизненоважно значение за нормалното функциониране на клетките (алкалната среда подтиска 
съществуването на раковите клетки).
Кораловият калций допринася още и за детоксикацията на бъбреците и черния дроб, неутрализацията 
на тежките метали, стимулирането на имунната, нервната и храносмилателната системи, множество 
ензимни функции. Спомага за бързо възстановяване след болести, травми и др.
Магнезий, цинк, мед, манган и витамин D – в комбинация с кораловия калций благоприятстват 
за здрави кости, стави, зъби, нокти, коса и помагат при кожни проблеми, особено са подходящи при 
жени в менопауза. Селен, калий, витамин А, витамин С, витамин Е – мощен антиоксидантен 
комплекс за борба със свободните радикали, който ефективно защитава срещу стареенето на клетките, 
подсилва имунната система, подпомага сърдечно-съдовата система и запазва кожата млада и красива.
Начин на употреба: Един път дневно, сутрин преди хранене по 30 ml (около 2 супени лъжици или 
1 мерителна капачка).

Код: 30802
Цена: 59.90 лв.
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Супер калций от червени коралови водорасли 
120 капсули

Супер калций от червени коралови водорасли, с най-висока 
степен на усвояемост!

Опаковка за 60 дни 
Код: 30471
Цена: 45.00 лв.

Състав: Всяка капсула съдържа 610 mg екстракт от червени коралови водорасли 
(Lithothamnium calcareum) на прах, като от тях калций – 180 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: намалена костна плътност, 
остеопороза, артрит, остеоартрит, проблеми и болки в костите и ставите, сърдечно-съдови 
проблеми. За здрави кости, зъби, коса, кожа и нокти.
Действие: Биологичната сила на този вид калицй се определя от специфичната му пореста 
структура, благодарение на която се усвояването е изключително ефективно. В него се 
съдържат още магнезий (2,5%), бор, мед, манган, селен, цинк и много други микроелементи 
и минерали (общо 74 на брой). Магнезиеят е нужен за добрата абсорбция на калция от 
организма, а микроелементът Бор определя биовиталността на продукта. Екстрактът от 
богатите на минерали червени водорасли се абсорбира изключително лесно от организма 
и подпомага образуването на коститe, зъбите, кожата и косата, подобрява функциите и 
на храносмилателната система. Играе важна роля в кръвосъсирването, активирането на 
езнимните процеси и стабилизирането на клетъчните мембрани.
Допълнително действие: Калцият от червени водорасли е уникален и най-добре 
усвоимият калций - с 20% по-ефективно усвоим от калция в млечните продукти и с малко 
над 40 % от трикалциевия фосфат. Не съдържа пестициди, консерванти и оцветители. Изцяло 
растителният му произход го прави подходящ за вегетарианци. 
Начин на употреба: По 1 до 3 капсули на ден с вода. 

Знаете ли, че ... 
Суперекологичен източник на биологично усвоим калций - червените водорасли Lithothamnium 
calcareum, са част от семейството на кораловите водорасли. Те обитават ограничени територии около 
чистите брегове на Югозападна Ирландия и Западна Исландия. Жизненият цикъл на водораслите е 
четири-пет години. За този относително кратък период те усвояват голямо количество минерали от 
морето.
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Калций + витамин D3 - 150 таблетки
Калций – минералът на дълголетието!

Предотвратете остеопорозата!
Заздравете костите! 

Състав: Всяка капсула съдържа: 400 mg калций и 2,5 g витамин D3 (100 I.E.).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: остеопороза, болки в ставите, 
чупливост на ноктите, мускулни крампи (спазми), екземи, сърцебиене, безсъние, 
избухливост, нарушено храносмилане и киселини, при сърдечно-съдови заболявания.
Действие: Разумна комбинация за подпомагане на костите. Калцият поддържа 
човешката костна система стабилна и здрава. Значението на витамин D3 е в 
допълнителното улесняване на усвояването на калций от организма. За здрави кости, 
зъби и венци.
Допълнително действие: Комбинацията калций и витамин D3 подпомага 
регулирането на кръвното налягане и пулса, нормалното кръвосъсирване, дейността 
на щитовидната жлеза, сърдечно-съдовата и храносмилателната системи.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 таблетка с чаша вода преди хранене.

Знаете ли, че...
Три таблетки калций + витамин D3 съдържат толкова калций, колкото 1 литър прясно мляко! В 
таблетките на Sanct Bernhard  калцият е в комбинация с витамин D3, тъй като само тогава калцият 
може да се усвои от червата. Без витамин D3 една част от приетия калций се изхвърля  неизползван. 
Витамин D3 осигурява и вграждането на калций в зъбите и костите. 

През 2007 година таблетките калций+витамин D3 на Sanct Bernhard получават оценка “добър 
продукт” от асоциацията на потребителите ”ÖKO-TEST”. 

Опаковка за 75 дни
Код: 30425 
Цена: 26.00 лв.

Загряващ пластир Termo Therapy - 1 бр.

Мекият и удобен пластир съдържа природни съставки: желязо, активен 
въглен, сол и вода. При отваряне на опаковката и отлепяне на предпазния филм, 
желязото влиза в контакт с кислорода и стартира окислителна реакция, при 
която се отделя топлина. Пластирът достига оптимално и комфортно за тялото 
загряване до температура от 40 градуса по Целзий в рамките на 30 минути и 
продължава да поддържа постоянна температура до 8 часа.   
Действие: Загряващият пластир Termo Therapie  e терапия с топлина, 
подпомага за справяне с болки в гърба, мускулите и ставите. Затоплянето 
подобрява циркулацията и разширява кръвоносните съдове, като гарантира 
по-добър приток на кръв и съответно кислород и хранителни вещества в 
клетките, а в същото време има по-добро прочистване от въглеродния двуокис 
и метаболитните продукти. Претоварените и разтегнати мускули се отпускат и 
болката намалява и изчезва. 
Успешно се прилага и при: плексит, менструални болки, болки в коремната 
област, схващания на врата и др. 
Начин на употреба: След отваряне на опаковката и отстраняване на 
фолиото, пластирът се поставя върху суха и чиста кожа, като се залепва плътно.
Отстранява се лесно чрез отлепване или намокряне. За най-добри резултати 
може да се носи в продължение на 8 часа, като в рамките на 24 часа не трябва 
да се използва повторно загряващ пластир на същото място. Не е подходящ 
за употреба от деца; при синини, отоци, разранена кожа; при нарушено 
кръвообращение в следствие на диабет и при бременност. Не трябва да се къса 
или реже пластира. Ако целостта му е нарушена, не трябва да се поставя. 
Опаковката съдържа един пластир за еднократна употреба. 

Спрете болката! Иновация! 

Код:  51326
Цена:  4.50 лв.
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Крем с арника - 250 мл

Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен ефект е добре 
да използвате крема или унгвента поне 2 пъти на ден върху проблемните 
зони и по възможност да го комбинирате с прием на хранителна добавка 
Gelenkfit от серията на Sanct Bernhard!

Унгвент-балсам с арника - 250 мл

Код: 51205
Цена: 6.95 лв.

Код: 51210
Цена: 8.50 лв.

Активни съставки: екстракт от арника (Arnica Montana Flower Extract), глицерин, 
урея.
Действие: Арниката е известна с противовъзпалителното си и 
болкоуспокояващото си действие. Кремът се използва при мускулни и ревматични 
болки, артрит, скованост на ставите, шипове, схващания, при мускулни спазми 
след обездвижване. Намалява болката и отока след спортни травми, изкълчване, 
натъртване, навяхване, разтягане на сухожилия или мускули и др. Уреята и 
глицеринът овлажняват и омекотяват кожата.

Активни съставки: екстракт от арника (Arnica Montana Flower Extract). Без 
парабени.
Действие: Унгвент-балсамът с арника има всички качества на крема с арника, но 
е в мазна основа и с по-висока концентрация на екстракта от арника. Препоръчва 
се да се използва при по-проблемна кожа.

Крем-балсам с дяволски нокът - 250 мл

Гел-балсам с дяволски нокът - 250 мл

Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен ефект е добре да 
използвате крема или гела поне 2 пъти на ден върху проблемните зони и 
по възможност да го комбинирате с прием на хранителна добавка Дяволски 
нокът от серията на Sanct Bernhard!

Опаковка 250 ml
Код: 51208
Цена: 6.95 лв.

Опаковка 500 ml
Код: 51211
Цена: 10.70 лв.

Код: 51201
Цена: 8.50 лв.

Активни съставки: екстракт от дяволски нокът, глицерин.
Действие: Дяволският нокът съдържа многобройни биологичноактивни 
компоненти - гликозиди и стероли. Най-ценният от тях е харпагозид – със силно 
изразени противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. Изследванията 
показват, че харпагозидът потиска действието на ензима, отговорен за възпалението 
на хрущялната тъкан. В резултат се намалява болката и отокът на възпалените стави, 
улеснява се тяхната подвижност. Крем-балсамът е подходящ за продължителна 
употреба, особено при хронични оплаквания като артрит, ревматизъм и др. 
Глицеринът има хидратиращо и омекотяващо действие.

Активни съставки: екстракт от дяволски нокът, глицерин.
Действие: Съдържа концентриран екстракт от дяволски нокът в гелообразна 
основа.  Препоръчва се при артрити, мускулна треска и проблеми в опорно-
двигателния апарат, особено в областта на врата, раменете, кръста и крайниците.
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Терапевтичен охлаждащ гел 
с дяволски нокът  – 200 мл

Терапевтичен загряващ гел-балсам
 с дяволски нокът  – 200 мл

Активни съставки: екстракт от дяволски нокът, масло от розмарин, камфор, екстракт от невен, 
екстракт от коприва, масло от карамфил, екстракт от люта чушка, алантоин, слънчогледово масло, 
глицерин. Без парабени. 
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: болки в ставите и опорно-двигателния апарат, 
болки в гърба и кръста; хронични оплаквания като артрит, артроза, ревматизъм и др. 
Действие: Изследванията показват, че дяволският нокът е със силно изразени противовъзпалителни и 
болкоуспокояващи свойства и потиска действието на ензима, отговорен за възпалението на хрущялната 
тъкан. Интензивното и дълготрайно усещане за топлина се базира на специални растителни екстракти 
и етерични масла с дълбоко проникващ ефект: екстракт от люта чушка, масло от карамфил, камфор и 
масло от розмарин. В резулатат гел-балсамът бързо намалява болката в мястото на нанасяне, поддържа 
чувството за релаксация на мускулите и ставите и подпомага кръвообращението. Екстрактът от невен, 
алантоинът и глицеринът имат заздравяващо, хидратиращо, омекотяващо и подхранващо действие за 
кожата. 
Допълнително действие: Термотерапия
Въпреки че произходът на термотерапията, по-известна като загряваща терапия, датира от древността, 
тя все още се използва за ефективно лечение на болката и до днес. Целта на загряването е да се успокои 
болката с помощта на мерки, които имат минимални странични ефекти, но въпреки това се стремят към 
състояние без болка и съответно превенция на хроничната болка. Болката се възприема субективно 
и може да има многобройни причини. Загряването се използва най-вече да облекчи хронична болка. 
При нанасяне на загряващия гел-балсам се създава интензивно усещане за топлина и се подобрява 
кръвообращението. Вследствие усещането за болка се намалява.
Загряващият гел-балсам с дяволски нокът е тестван на представителна група от 30 тестови лица, 
избрани в рамките на стандартизиран тест за оценка, осъществен под строг мониторинг.
Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой от гел-балсама върху чиста и здрава 
кожа в проблемните зони, 2-3 пъти на ден с леки масажни движения. Има силно загряващо действие!

Активни съставки: екстракт от дяволски нокът, алое вера, камфор, масло от мента, ментол, 
пантенол, глицерин. Без парабени. 
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: болка и оток на ставите - улеснява се 
подвижността; хронични оплаквания като артрит, артроза, ревматизъм и др.
Действие: Дяволският нокът съдържа многобройни биологичноактивни компоненти - гликозиди 
и стероли. Най-ценният от тях е харпагозид - със силно изразени противовъзпалителни и 
болкоуспокояващи свойства. Изследванията показват, че харпагозидът потиска действието на 
ензима, отговорен за възпалението на хрущялната тъкан. В резултат се намалява болката и отокът 
на възпалените стави, улеснява се тяхната подвижност. В комбинация със силно охлаждащите 
свойства на маслото от мента и ментола, гелът бързо намалява болката и отока в ставите. Алое вера, 
пантенолът и глицеринът имат хидратиращо, омекотяващо и подхранващо действие за кожата. 
Допълнително действие: Криотерапия
Въпреки че произходът на криотерапията, по-известна като охлаждаща терапия, датира от 
древността, тя все още се използва за ефективно лечение на болката и до днес. Охлаждането 
може да облекчи остра болка, както да подпомогне при оток. При прилагане на локализирана 
охлаждаща обработка също така може да има допълнително противовъзпалително, релаксиращо 
и подобряващо резултатите действие. Охлаждането бързо се усеща върху повърхността на кожата. 
Охлаждащият гел с дяволски нокът е тестван на представителна група от 30 тестови лица, 
избрани в рамките на стандартизиран тест за оценка, осъществен под строг мониторинг.
Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой от гела върху чиста и здрава кожа 
в проблемните зони, 2-3 пъти на ден с леки масажни движения. Гелът се абсорбира бързо, без да 
оставя лепкави следи.
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Цена: 28.50 лв.

При болки и оток на ставите! С доказан ефект върху пациенти! 
Сертифициран по TÜV, DIN и Dermatest (оценка много добър)! 

При болки в ставите, гърба и кръста! 
С доказан ефект върху пациенти! 

Сертифициран по TÜV, DIN и Dermatest (оценка много добър)! 

Код: 50101
Цена: 28.50 лв.
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Крем с алпийски билки – 250 мл
За релакс и тонус на Вашето тяло!

Активни съставки: Екстракт от лайка, екстракт от маточина, екстракт от бял равнец, 
екстракт от бял имел, екстракт от феникули (резене), екстракт от хмел, екстракт от 
валериана, глицерин
Действие: Чудесно балансирана композиция от билкови екстракти с антисептично, 
успокояващо и регенериращо действие, вследствие на умора и претоварване на тялото.
Какво действие има всяка от активните съставки:
Лайка – антисептично, успокояващо, против дехидратиране. Маточина – противодейства 
на бактериални и гъбични инфекции, на болките от артрит и ревматизъм. Бял равнец 
– срещу псориазис и кожни раздразнения. Бял имел – подобрява кръвообращението, 
действа упокояващо при отоци и хронични ставни заболявания. Феникули (резене) – 
противовъзпалително и подхранващо, облекчава мускулни и ревматични болки. Хмел 
– срещу отоци,синини, язви, рани по кожата. Валериан – успокояващо при мускулни 
спазми и ревматични проблеми. Глицеринът омекотява и хидратира кожата.

Код:  51204
Цена:  6.95 лв.

Meчи гел-балсам 
с алпийски билки – 250 мл

Крем с мас от мурмел 
и алпийски клек - 250 мл

Активни съставки: мас от мурмел, масло от алпийски клек (Pinus Mugo), камфор, ментол, глицерин.
Действие: Уникална старинна рецепта с успокояващо и подобряващо кръвообращението действие. 
Маста от мурмел спомага за бързото възстановяване на мускулите след интензивно физическо 
натоварване и при наличието на мускулна треска. Маслото от алпийски клек има противовъзпалително 
действие. Помага при следните проблеми: ревматизъм, артрит, артроза, болки в коленете, кръста и 
гърба. В комбинация с камфора, ментола и глицерина помага на тялото да се възстанови бързо след 
тежки натоварвания и същевременно подхранва кожата.

Код:  51206
Цена: 14.00 лв.

Крем-балсам 
с алпийски клек – 100 мл

Активни съставки: екстракти от: мента, червени лозови листа, евкалипт, жен-шен, 
лайка, маточина, бял равнец, бял имел, феникули (резене), хмел, валериана; камфор. Без 
парабени.
Действие: Силно загряващият гел-балсам осигурява приятна и успокояваща топлина 
при болки в гърба, мускулите, кръста и при уморени крака. Подходящ е за масажи. 
Успокоява болката и напрежението, подобрява подвижността на ставите и стимулира 
периферното кръвообращение. Подходящ е за успокояване на артритни и ревматични 
болки. Изключително бърз и ефективен!
Важно! Да се нанася тънък слой върху здрава кожа. Да не се нанася върху наранена 
кожа, тъй като има силно загряващ ефект! 

Сензационен ефект! Традиционна немска формула 
против болки със силен загряващ ефект!

Код:  51319
Цена:  9.95 лв.

Активни съставки: масло от алпийски клек, екстракт от иглички 
на бял бор, глицерин, масло от евкалипт, масло от мента. Без парабени. 
Действие: Маслото от алпийски клек прониква дълбоко, облекчава схващанията и бързо 
отстранява болките в ставите и мускулите. Повлиява основните признаци на възпалението – отока, 
болката, затоплянето, нарушения тонус на съдовете и помага за бързото нормализиране на функциите. 
Има противовъзпалително действие, което повлиява добре при ревматизъм, артрит, артроза, болки в 
коленете, кръста и гърба. Маслата от евкалипт и мента имат бърз освежаващ и релаксиращ ефект. 
Крем-балсамът притежава противовъзпалително и антибактериално действие, оказва обезболяващ 
ефект, усилва циркулацията и подобрява кръвообращението. Подходящ при натоварвания от спортен 
и битов характер, при възпаления и разтягания на стави и мускули, при навяхвания и контузии. Може 
да се прилага няколко пъти на ден, като има и хидратиращ ефект върху кожата. 

Ефективен при мускулни и ставни 
болки, схващания и контузии!

За бързо възстановяване на Вашите мускули и стави!
Подходящ и за спортисти!

Код:  51324
Цена: 12.50 лв.
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Активни съставки: екстракт от корените на черен оман (Symphytum Officinale Root Extract), масло 
от розмарин, глицерин.  Действие: Екстрактът от черен оман (зарасличе) е със силно въздействие 
при ставни болки от различен произход: хронични и дегенеративни заболявания, травми, артрит, 
ревматизъм, подагра. Съдържа алантоин, който ускорява регенеративните процеси  в клетките 
и заздравяването на кости, хрущяли, мускули и сухожилия. Освен това, подпомага по-бързото 
зарастване на рани. Подходящ при проблеми с опорно-двигателния апарат. Помага при болки в 
мускулите и ставите. Свойствата му се допълват от розмарина, който има противовъзпалително 
действие и облекчава уморени и отекли крака.

Код:  51207
Цена:  6.95 лв.

Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен 
ефект е добре да използвате крема поне 2-3 пъти на ден върху 
проблемните зони и по възможност да го комбинирате с прием 
на хранителна добавка Колаген Плюс или Колаген Голд Екстра 
от серията на Sanct Bernhard! 

Крем с черен оман - 250 мл
За да се движите с удоволствие!

Крем-балсам с глюкозамин 250 мл

Охлаждащ гел – 250 мл
За охлаждане и освежаване!

За сваляне на температурата!

Активни съставки: масло от евкалипт, камфор, ментол, глицерин. Без парабени.
Действие: За охлаждане и освежаване. За сваляне на температурата при настинки и 
преумора. При главоболие, мускулни и ставни болки, тежки физически натоварвания, 
навяхвания, натъртвания, отоци, болки в ставите и мускулите. Помага при изгаряния 
и облекчава при ухапвания от насекоми. Придава свежест и прохлада през горещите 
дни или при претоварване на организма. 

Код:  51308
Цена:  6.95 лв.

Масло със 110 билки – 100 мл 
Благоденствие за Вашето тяло 

със силата на 110 билки!

Активни съставки: екстракт от 110 билки в маслена основа. Без парабени.   
Действие: Най-добрите билки от цял свят в едно масло! Подходящо за възстановяване 
след тежки физически натоварвания или обездвижване при офисна работа. Средство 
за освежаване и масаж на цялото тяло. Изключително ефективно  при главоболие. 
Подходящо е за витализиране преди и след спортни занимания, туризъм и дълги 
пътувания. Благодарение на екстрактите от многобройните билки, растящи на нашата 
планета, стимулира виталността на организма и се грижи за влажността, еластичността 
и тонуса на кожата.
При болки и преумора, при възпаление на мускулите и ставите. Подходящо е  също 
така за уморени крака и за ежедневна хигиена на устната кухина. Досатъчни са само 3-5 
капки на съответната зона на тялото Ви и ще се почувствате свежи и пълни с енергия!

Код:  51209
Цена:  15.60 лв.

Активни съставки: Глюкозамин фосфат, глицерин, екстракт от евкалипт, масло от сибирска ела, 
камфор. Без парабени. Действие: Глюкозаминът е важен прекурсор в синтеза на глюкопротеини, 
глюкозаминогликани и гликолипиди. Той действа и като основна изграждаща единица на 
протеогликаните - големи молекули на хрущяла, придаващи му висока еластичност. Всички те са 
необходими за изграждането на здрави тъкани.  Глюкозаминът се усвоява бързо през кожата, което го 
прави идеалната активна съставка за възстановяване на съединителната тъкан в ставите, като заедно с 
това намалява болките в тях. Стимулира производството на синовиална (смазваща) течност в ставните 
капсули, осигурява гладкото движение на ставите, а в същото време служи и като градивен материал 
на хрущялната тъкан. Благодарение на ценните етерични масла от евкалипт и сибирска ела, както и 
на камфора, крем-балсамът има успокояващ и дълбоко проникващ ефект, и е подходящ за ежедневна 
грижа при болки в различни части на тялото: кръст, гръб, врат, лакти, рамене, колене и др.,  като има 
противовъзпалителен и антисептичен ефект.

Иновация! Специална грижа за здрави и подвижни стави! 

Код:  51320
Цена: 15.60 лв. Ст
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Опаковка за  35 дни
Код: 30438   
Цена: 69.00 лв.
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Креатин и Магнезий - 200 капсули

За сила и издръжливост, за млади и стари, за спортисти!
Стоп на честите мускулни схващания!

Състав: Всяка капсула съдържа 400 mg креатин монохидрат и 25 mg магнезий (Mg).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: Лесна уморяемост, чести схващания, 
мускулни спазми (крампи), включително и такива по време на сън. Повишава енергията и 
мускулната сила. Допринася за подобряване на работоспособността. 
Действие: Благотворните ефекти на креатина са свързани с увеличаваща се мускулна сила 
и увеличена издръжливост, както и с намаляване на ензима, блокиращ растежа на мускулите.
Допълнително действие: Поддържането на оптимални нива креатин е важен фактор 
за здраве и дълголетие! Той е много подходящ и за мъже, и за жени, и за млади, и стари! 
Основното предназначение на креатина е за ‘’презареждане’’ на АТФ (аденозинтрифосфат). 
АТФ е съединение, игращо ролята на ‘’акумулатор’’ в клетките и при нужда се превръща 
в АДФ (аденозиндифосфат), като при този процес се отделя енергия, която клетките 
използват. Креатинът участва в обратния процес – превръщането на АДФ в АТФ. При големи 
натоварвания, натрупаното количеството АТФ бързо свършва и тогава организмът се нуждае 
от креатин, за да ‘’презареди батериите’’. Това много добре се наблюдава при мускулите. 
Липсата на достатъчно креатин е причина за лесна умора. Креатинът е в състояние да 
предостави повече енергия и подобрява качеството на живот за възрастните хора. Подсилва 
сърцето и увеличава работоспособността. Подобрява остротата на ума. Магнезият е важен 
минерал, отговорен за поддържане функциите на нервната и мускулната система. Намалява 
умората и стреса. Подобрява работата на сърцето и участва в процесите на преобразуване 
на енергия. Ниските стойности на магнезий в организма са причина за забавяне на нервната 
проводимост. Това може да доведе до спазми и схващания на мускулите. 
Начин на употреба: 3 пъти дневно по 2 капсули с вода. 

Знаете ли, че ...  Креатинът като вещество е открито в мускулите на човека и други гръбначни животни още в началото 
на деветнадесети век. Името креатин идва от гръцки и произхожда от думата “плът”. Веществото се използва главно в скелетните 
мускули-около 95% и едва 5% в сърцето и мозъка. Креатин се синтезира по естествен начин в организма от аминокиселините 
L-аргинин, L-метионин и глицин, но не винаги е в достатъчно количество.  Важно е за вегетарианците да знаят, че за техния 
организъм е по-трудно да произведе достатъчно количество креатин, защото растителната храна не е толкова богат източник на 
аминокиселини, както месото. Магнезият, заедно с калцият, са минералите, които имат най-високо вътреклетъчно съдържание. 
Често, по време на сън, в областа на прасците се  появяват спазми (крампи), които са доста болезнени и нарушават съня. Това е 
признак на недостиг на магнезий в организма.
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Опаковка за 35 дни
Код: 30441    
Цена: 55.00 лв.

Структурни елементи за изграждане и възстановяване на тялото!
Състав: Всяка капсула съдържа амино киселинен комплекс: Изолевцин 24,4 mg, Левцин 38,2 mg, 
Лизин 29,0 mg, Метионин 9,7 mg, Цистин, 6.7 m, Фенилаланин 22,7 mg, Tирозин 21,0 mg, Треонин 
22,7 mg, Триптофан 5,5 mg, Валин 27,7 mg, Аргинин 22,3 mg,  Хистидин 8,8 mg, Аланин 20,2 mg, 
Аспаргинова киселина 45,4 mg, Глутаминова киселина 46,6 mg, Глицин 25,6 mg, Пролин 19.3 mg, 
Серин 23,9 mg. 
Sanct Bernhard препоръчва за: Възстановяване по време и след тежко заболяване. Особено 
подходящ за подрастващи, активни спортисти и възрастни хора.
Действие: Амино-комплекс капсули на Sanct Bernhard представлява смес от картофен и яйчен 
протеин с висока биологична стойност. В състава се съдържат и 8-те незаменими за възрастен човек 
аминокиселини, които задължително трябва да се набавят чрез храната. 
Допълнително действие: Основните структурни единици на протеините 
са аминокиселините.  Почти всички биологични процеси, извършващи се в тялото, 
протичат с участието на протеини (белтъци). Протеините участват в изграждането на 
всички тъкани, органи и системи в тялото. Те са особено необходими за тъканите, които се 
възобновяват непрекъснато (кожа, коса, нокти, лигавиците и др.).  Аминокиселините спомагат за 
възстановяването на организма след заболяване, нервно напрежение, стрес, тежка физическа 
и психическа работа. Особено подходящи са за подрастващи, спортисти и възрастни хора. 
Амино-комплекс капсули осигурява високо качество на живот без холестерол.
Важно е да се спомене, че усвояването на аминокиселините става с участието 
на витамините и минералите. Затова приема на ‘’Амино-комплекс капсули’’ 
може да се съчетае със ‘’Мултивитамини и минерали A-Z ‘’на Sanct Bernhard. 
    Начин на употреба: 3 пъти на ден по 2 капсули.

Аминокомплекс - 200 капсули

Знаете ли, че ... 
За да се прояви ефектът на обикновените протеини, е нужно време те да се усвоят и преработят, докато използването на чисти аминокиселини в свободен 
вид не изисква време, и те могат да се усвоят бързо и лесно от организма. Изграждането на мускулите започва веднага, тъй като строителният материал е 
налице в готов вид. Затова аминокиселинните препарати имат по-силен и ясно изразен ефект от протеиновите концентрати на прах. Човешките белтъци се 
изграждат от 20 вида аминокиселини. От тях 8 са незаменими (есенциални), кооето означава, че човек не може да ги произведе сам, а трябва да ги набавя 
чрез храната. Затова е важно да се храним разнообразно. Ако в храната не се съдържа пълния комплекс с аминокиселини, то те се използват от организма 
за енергия или се натрупват под формата на мазнини. Липсата на достатъчно аминокиселини в храната води до: изтощение, загуба на мускулна тъкан, липса 
на енергия и жизненост.
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Код: 30235   
Цена: 31.00 лв.

200г на прах

Креатин
За повече сила и мускулна издръжливост!

Състав: Креатин монохидрат - 100%.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: Силни физически натоварвания на 
активни спортисти, силови атлети, трениращи за издръжливост и здраве.
Действие: Креатинът е най-разпространената добавка за активни спортисти. 
Основната му функция е да подпомага получаването на енергия за клеките. Креатинът 
стимулира производството на АТФ (през креатин фосфат) - естественият енергиен 
източник за организма, особено при интензивни и кратки физически натоварвания. При 
бързи и ударни натоварвания запасите от АТФ в организма се изчерпват много бързо, 
затова е необходимо мускулните клетки да активират неговото производство, което 
в голяма степен зависи от количествата креатин в организма. Повишените запаси от 
креатин подобряват максималната сила и издръжливост, като в същото време подпомагат 
натрупването на мускулна маса.
Допълнително действие: Креатинът повишава притока на вода към мускулите. 
Действието му се подпомага от анаболната среда, която влияе положително на протеиновия 
синтез и същевременно намалява катаболизма на мускулите. Презареждането с вода в 
клетките, заедно с повишеното стимулиране на мускулния растеж, спомагат за натрупване 
на мускулна маса. Креатинът неутрализира излишната млечна киселина при редуващи 
се натоварвания. Тази аминокиселина е съставна част от кърмата, има важна 
роля за развитието на ембриона, мозъка на бебето, както и за цялостната 
физиология на възрастния организъм, особено мозък, нервна система, 
клетки с висока енергийна консумация.

Начин на употреба: 3г (1 мерителна лъжичка) дневно, разтворени във вода или друга 
течност.
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Код: 30236  
Цена: 52.50 лв.

100 таблетки

ВСAА – Аминокиселини с разклонени вериги
При силни мускулни натоварвания!

Състав: Смес от аминокиселини Kyowa ®: L-левцин, L-изолевцин, L-валин. Всяка таблетка 
съдържа L-левцин - 0,5g; L-изолевцин - 0,25g; L-валин - 0,25g, Витамин В 6 – 0,28mg. (ВССА в 
съотние 2:1:1).
Equilibra препоръчва за подпомагане при: интензивни физически натоварвания и 
тренировки, дефицит на белтъчна храна, нарушена мускулна маса, изграждане на мускулна 
маса. За подпомагане възстановяването след тежки натоварвания и продължително 
боледуване.
Действие: Подпомагат регенерацията на мускулните белтъци, ускоряват синтеза на 
протеини, имат антикатаболитно действие. Ускоряват процеса на изгаряне на мазнините. 
Високоефективната комбинация от трите аминокиселини и витамин В6 в специфично 
съотношение предпазва мускулите от разтежение, травми и неприятни последствия след 
тежки натоварвания и е абсолютно необходима за възстановяването на мускулите и техния 
растеж. 
Допълнително действие: Трите аминокиселини осигуряват енергията, необходима 
за мускулна работа и повишават устойчивостта и издръжливостта при натоварвания. 
L-левцинът снабдява организма с енергия, особено когато е подложен на стрес от физическа 
активност, съхранява мускулния гликоген, поддържа азотния баланс. Това е единствената 
аминокиселина, която повишава нивата на протеиновия синтез в мускулите и го активира, 
независимо от останалите аминокиселини с 33%. L-изолевцинът влияе директно за 
увеличаване на издръжливостта и възстановяването на мускулната структура. Това е 
аминокиселината, която е „отговорна“ за енергийните процеси в мускулната тъкан. L-валинът 
има стимулираш ефект, отговаря за мускулния метаболизъм, възстановяването и растежа на 
мускулите и поддържането на хранителния баланс в организма.
Противопоказания: Да не се използва при бременност и кърмене и от деца.

Начин на употреба: 5 таблетки дневно, приети с вода, по време или след физическо 
натоварване. 
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Арганово масло - 150 капсули
Тайната на красотата вече е разкрита!

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто арганово масло от биологично чисти земеделски 
райони.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: недостиг на есенциални мастни киселини, 
кожни проблеми, суха кожа, екземи, сърбеж, слаба хидратация, псориазис, пърхот, суха и изтощена 
коса, слаби нокти, трудно зарастващи рани. Подпомага при висок холестерол и за здравето на 
сърдечно-съдовата система като цяло. Подходящо за профилактика на кожата преди и след слънчеви 
бани. За красиви и изящни кожа, коса и нокти!
Действие: Аргановото масло се извлича от плодове на аргановото дърво и по-точно от техните 
ядки. То се използва за козметични цели от мароканските жени вече стотици години. Маслото има 
специфичен маслен аромат и е богато на полиненаситени есенциални мастни киселини. Количеството 
на тези полиненаситени есенциални мастни киселини е над 80%, като делът на линоловата киселина 
е много по-голям, отколкото в зехтина. Ценните му качества стават широко известни значително по-
късно и днес то се нарежда между най-полезните растителни продукти в козметичната и хранителната 
индустрия. Оптималното съотношение на ненаситените мастни киселини правят от аргановото масло 
един уникален продукт, който успешно предотвратява дехидратацията и загубата на еластичност на 
кожата, подпомага за забавяне появата на бръчки. В аргановото масло нивата на витамин Е (един 
от най-мощните антиоксиданти) са много високи. Затова маслото има силно противовъзпалително 
действие и засилва UV-защитата на кожата. Подобрява здравината на клетъчната мембрана. Маслото 
от арган подпомага при сърбеж на кожата, намалява сухотата на скалпа, подхранва космените 
фоликули. Допринася за по-бърз растеж на косата, поддържа я по-дълго време хидратирана и я 
предпазва от вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 2 капсули. 

Знаете ли, че...
Дървото Аргания (Argania Spinosa) е един от най-старите дървесни видове в света и расте единствено в 
югозападната част на Мароко. Наричат го още „дървото на живота”, а маслото, добито от плодовете му, „течното 
злато на пустинята” – едно от най-скъпите масла в света. Производството на арганово масло е много трудоемка 
работа, за производството на 1 литър арганово масло са необходими 20 часа труд. В миналото е съществувала 
реална заплаха от изчезване на аргановото дърво като вид. От 2000 г. региона на Мароко, където расте аргановото 
дърво, е обявен за резерват.

Код: 30489   
Цена: 65.00 лв.

Опаковка за 100 дни
Код: 30439    
Цена: 59.00 лв.

Капсули за красота - 200 капсули
Красотата започва отвътре! 

За красива кожа, коса и нокти!
Всяка капсула съдържа: 300 mg  масло от вечерна роза,  60 mg  витамин С, 25 mg екстракт от 
просо, 10 mg  витамин Е, 1,4 mg витамин В1, 1,6 mg витамин В2, 2 mg витамин В6, 18 mg никотинамид, 
6 mg пантотенова киселина, 200 µg фолиева киселина, 1,5 µg витамин В12, 1,5 mg  бета-каротен, 225 
µg биотин.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: косопад от различен произход, изтощена 
коса, дегенеративни промени, свързани със структурата на косъма (тънка, изтощена, без блясък), 
увреждания на косъма от слънчева светлина, чупливи нокти, бели петна по ноктите (левконихия) 
и др. Препоръчва се за поддържане нормалната структура на кожата. За здрава, еластична, гладка, 
чувствена, изящна кожа.
Действие: Съдържащото се в капсулите за красота на Sanct Bernhard масло от вечерна роза, помага 
за регулиране на редица процеси в човешкото тяло. Те са свързани с правилно балансиране на 
хормоните, подобряване на метаболизма и засилване на регенеративните процеси. Екстрактът от 
просо е богат на хранителни вещества и провитамини, които осигуряват еластичност на кожата, 
блясък на косъма и здравина на ноктите. 
Допълнително действие: Витамините са важна част от възстановяването на изтощения организъм. 
Тези от група В имат пряко участие в оформянето, регенерацията и растежа на косъма и ноктите. Те 
предпазват косата от изсушаване и други външни фактори. Активират обменните процеси в корена 
на косъма и основата на ноктите. Помагат за синтеза на кератин (структурен протеин, участващ в 
изграждането на косъма и ноктите). Витамин Е, като силен антиоксидант, подпомага микроциркулацията 
в тъканите и подобрява тяхното изхранване.
Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1 капсула с малко течност. Препоръчва се редовна  употреба 
за по-дълъг период.
Знаете ли, че ... 
Състоянието на кожата, косата и ноктите е показателно за начина на живот, който водим и за това как се отнасяме 
към самите себе си. Проблемите могат да възникнат в резултат от нервно напрежение, стрес, преболедуване, 
хормонални проблеми, външни фактори (слънце, вятър), използване на некачествени козметични средства и др. 
В основата на всички проблеми обаче стои неправилното хранене и недостига на основни градивни вещества и 
витамини. Когато се появят проблемите –  изтънени, сухи и лесно падащи косми, бели петна по ноктите (левконихия), 
прекалено мазна или суха кожа, сме длъжни да вземем мерки. Продуктът на  Sanct Bernhard  ‘’Капсули за красота’’ е 
отлично средство за избор, съчетаващ масло от вечерна роза и набор от правилно подбрани витамини. Ко
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Масло от вечерна роза - 200 капсули
Хормонално равновесие по естествен път!                                     

Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg чисто масло от вечерна роза (Oenothera).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: предменструален синдром(ПМС), 
нарушен менструален цикъл, повишено ниво на холестерола и триглицеридите, хипертония, 
склонност към образуване на тромби, диабет, бронхиална астма, кожни заболявания, псориазис, 
екземи, алергии, трофични язви, имунодефицитни състояния - хронични възпалителни 
заболявания, климакс (“горещи вълни”, раздразнителност, отпадналост и др.), възпалителни 
гинекологични заболявания, язвена  болест на стомаха и дванадесетопръстника, атеросклероза, 
исхемична болест на сърцето (ИБС), инфаркт, мозъчно-съдова болест (МСБ) и инсулт, гъбични 
заболявания. 
Действие: Сложните ненаситени мастни киселини Омега 3 и Омега 6 (преди всичко гама 
– линоленова киселина 9 %) са от голямо значение за метаболитните процеси в тялото и 
подпомагат обмяната на веществата и естествения хормонален баланс.
Допълнително действие: Пълноценната хранителна добавка с биологически активни, 
сложни ненаситени есенциални мастни киселини способства  за здрава и жизнена кожа, помага  
за доброто разположение в дните преди и по време на месечния цикъл, за доброто здраве и 
уравновесеност по време на климакса.
Начин на употреба: 3 пъти дневно по 2 капсули с чаша вода.

Знаете ли, че...
Вечерната роза се нарича още пупалка (Oenothera), наименование, което произхожда от гръцките думи 
“oinos” - вино и “ther” - див звяр. През 1753 г. Пиней нарекъл пупалката Onagra (диво магаре) заради сходството 
на листата на растението по форма с магарешките уши. По-късно италианският ботаник Скополи (Scopoli, 
J. A) го отнася към рода Oenothera. Народните названия са: ослинник, двугодишник (Oenothera biennis L), 
вечерен цвят, вечерна звезда, лятна звезда, нощна свещ и др. Такива наименования пупалката е получила, 
тъй като нейните цветчета се разтварят най-често вечер, за една нощ, фосфоресцирайки с меко сияние. 
Американците наричат пупалката - вечерен първоцвет (Evening primrose). Преди хиляди години първите 
знахари на североамериканските индиански племена са използвали профилактичните качества на това 
растение за зарастване на рани.

Oпаковка за 35 дни 
Код: 30429   
Цена: 42.50 лв.

Код: 30222   
Цена: 26.00 лв.

Биофолтил - 32 капсули
Тайната на магнетичните италианки!

За прекрасна кожа, коса и нокти!

Всяка капсула съдържа: масло от просо - 200mg; сух екстракт 
от коприва(корени)- 25mg; сух екстракт от бамбук - 7mg; L-цистин 
- 112,5mg;  L-метионин - 37,5mg; L-аргинин - 20mg; L-фенилаланин 
- 10mg; L-тирозин - 10 mg; пара-аминобензоена киселина - 25mg, 
витамин Е - 6mg; пантотенова киселина - 4,5mg; витамин В6 - 1mg; 
витамин В12 - 0,5µg; биотин - 113µg; цинк – 7,5 mg, мед - 0,6mg; 
селен - 30 µg. 
Equilibra препоръчва за подпомагане при: намаляване 
ефектите от стареенето и дефектите на кожата, косата и ноктите, 
спомага за тяхното ревитализиране и блестящ външен вид, 
неутрализира разрушителното действие на свободните радикали, 
има общоукрепващо действие.
Действие:  Уникална комбинация от биологично-активни вещества, 
които поддържат протеиновия баланс, допринасят за идеалния 
вид и състояние на косата и ноктите. Оказва защитно действие от 
вредните компоненти на околната среда - тютнопушене, замърсен 
въздух, алкохол, слънчевите лъчи, химизация, които предизвикват 
нарушаване в белтъчния обмен и ускоряват стареенето. Богатата 
палитра аминокиселини, микроелементи, витамини и лечебни 
растения ребалансират протеиновия обмен, забавят стареенето, 
заздравяват косата, ноктите, кожата. Наличието на специфични 
антиоксиданти предпазват клетките от стареене, неутрализират 
свободните радикали и  запазват естествения блясък на косата, 
кожата и ноктите. 

Начин на употреба: 1- 2 пъти дневно по 1 капсула.
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Код: 30223   
Цена: 14.00 лв.

250 таблетки

Бирена мая 
За повече енергия и по-здрава кожа, коса, нокти!

Състав: Всяка таблетка съдържа 100% бирена мая – 400 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: недостиг на витамините А, С и Е и на всички 
витамини от група В, ценни аминокиселини, минерали и микроелементи. Съдейства за укрепването 
на имунната система и съпротивителните сили, действа общо укрепващо, оказва благоприятно 
влияние при някои кожни проблеми (например акне, екземи, дерматити, себорея и др.); прави 
кожата гладка и еластична, а косата – блестяща и мека; при слаб косъм и пърхот; заздравява ноктите. 
Употребява се за възстановяване след тежък физически труд и спорт и след заболявания. Действа 
благоприятно върху развитието на младия организъм, особено през пубертета, а също така е и 
незаменима хранителна добавка за всички вегетарианци.
Действие: Бирената мая е хранително вещество, което е известно и се използва от векове и от 
всички възрасти. Най-добре проучени в състава на дрождите са: Витамини: В1, В2, В3, В5, В6, В7, 
витамин Н, биотин, В9, В12; Минерали и микроелементи: P, Na, Ca, Mg, K, Zn, Mn, Fe. Бирената мая е 
природен източник на ценни незаменими аминокиселини. Недостатъчният прием на незаменими 
аминокиселини води до мускулна умора и общо изтощение, заболявания на ноктите, изтощена 
коса, бързо остаряваща кожа. Бирената мая влияе добре на кръвната захар, холестерола, кожата и 
зарежда с енергия. Благодарение на богатото си съдържание на протеини бирената мая може да е 
помощник за отслабването. Протеините осигуряват повече енергия на тялото, а хромът намалява 
съдържанието на мазнини в клетките. Хромът играе важна роля за усвояването на въглехидратите и 
липидите, поради което  бирената мая съществено намалява нивото на кръвната захар (глюкозата), 
общия холестерол и липопротеините с ниска плътност (т.нар. лош – LDL холестерол). Бирената мая 
се приема и при недостиг на стомашен сок, възпаления на червата и анемия.
 
Начин на употреба: 6-8 таблетки дневно.
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Опаковка за  55 дни
Код: 30448   
Цена: 39.50 лв.

Бирена мая + Витамини - 500 таблетки

Състав: Всяка таблетка съдържа 500 mg бирена мая на прах (91.7%) (Saccharomyces Cerevisiae),  
Магнезий 11 mg, Никотинамид 2,05 mg, Витамин В1 0,75 mg, Витамин В2 - 0,21 mg, Фолиева киселина 
7,5 mg.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: акне, слаб косъм, пърхот, чупливи нокти, 
екземи и дерматити. Повлиява благоприятно обмяната на веществата в организма. 
Действие: Бирената мая е позната от дълги времена като природен източник на витамини от група 
В и минералите хром, цинк и селен. Бирената мая съдържа и важни аминокиселини за здравето на 
кожата и косата.
Допълнително действие: Клетките на дрождите наподобяват „био склад“ за ценни B-витамини, 
минерали, аминокиселини, микроелементи, които са от съществено значение за красива и 
чиста кожа, както и за блестяща коса и здрави нокти. Това са първите съществени ефекти, които 
се наблюдават след приемането на бирената мая. Особено е подходяща при акне от различен 
произход. Действа добре и при извършване на дейности, свързани с физическа,  психическа и 
умствена умора. Бирената мая се приема при възпаления на червата и анемия. Богатото съдържание 
на аминокиселини стимулира имунната система за възстановяване след химиотерапия. Подобрява 
метаболизма. Помага да се чувствате енергични и витални.
Начин на употреба: 3 пъти на ден по 3 таблетки.  

Знаете ли, че ... 
Бирената мая се получава от един вид едноклетъчни гъби (дрожди), наречени Saccharomyces Cerevisiae и се 
използва при производството на бира. Тя се явява вторичен продукт на бирената индустрия. Използваните 
дрожди абсорбират витамини, минерали и хранителни вещества от хмела и ечемика, използвани в пивоварния 
процес. Така получената мая се изсушава (не се препоръчва дрождите да се приемат живи) и се таблетира. 
Бирената мая е богат източник на минерали - особено на хром, който помага на организма да поддържа нормални 
нива на кръвната захар. Витаминното богатство в бирената мая е от значение за метаболитните процеси в тялото. 
Участват в разграждането на въглехидратите, мазнините и протеините, които осигуряват енергия на организма. Те 
също така подпомагат нервната система, поддържат мускулите, кожата, косата, очите и др. Няколко проучвания 
показват, че бирената мая може да спомогне за намаляване на LDL (“лош”) холестерола в кръвта и за повишаване 
на HDL (“добър”) холестерол. Намалява риска от рак на кожата.

За красотата отвътре и отвън!
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Код: 30224   
Цена: 22.00 лв.

Масло от морков 
За красива, здрава и защитена от вредните UV лъчи кожа!

Всяка капсула съдържа: масло от морков – 826 mg; витамин А - 400µg; мед – 0,5 mg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: поддържане на добро физиологично състояние 
на кожата, особено преди и след почерняване; подпомага зарастването на рани от изгаряне 
или механично увреждане на кожата, слънчево изгаряне, подагра, подпомага зрението, мощен 
антиоксидант.
Действие:  Повече от половината от хората под 25 годишна възраст признават, че активно 
се стремят към перфектния бронзов загар. Известно с богатото си съдържание на витамини 
A и F, капсулите с масло от морков подготвят кожата за излагане на слънце и благоприятстват 
получаването на хубав загар, без опасност от влиянието на вредните UV лъчи. В маслото от 
моркови има голямо количество лесноусвоими каротеноиди и антиоксиданти, което може 
да предотврати последствията от прекомерно излагана на пряка слънчева светлина кожа 
и да произведе мечтания бронзов загар без последствия. С капсулите на Equilibra с 
масло от моркови вече не е нужно да даваме излишни пари за солариум, защото можем да 
получим равномерен бронзов тен, който да не е със сив отенък, а със златисти отблясъци и 
кадифено мека кожа. Необходимо е 2-3 седмично приложение за подготовка на кожата, за да се 
постигне натрупване на достатъчно количество антиоксиданти. Маслото от морков балансира 
съдържанието на влагата в кожата, стимулира епидермалните клетки, оказва благотворно 
въздействие върху суха и напукана кожа. Помага за намаляване на бръчките. Подпомага за 
растежа на ноктите и косата.  След излагане на слънце то спомага кожата да възвърне своята 
гъвкавост и да се запази равномерния и красив тен. Подхранва силно изтощена и слаба коса, 
склонна към начупване, а последните наблюдения показват, че при продължителна употреба 
подпомага за възвръщане на  естествената й пигментация. Микроелементът „Мед“ съдейства 
при образуването на белтъка еластин, който придава еластичността на кожата. Медта участва и в 
процесите на трансформация на енергия в клетката. Подпомага за поддържане на естествената 
пигментация (оцветяване) на косата и за възстановяване на клетките след излагане на пряка 
слънчева светлина.
Начин на употреба: 1-2 пъти дневно по 1 капсула, приета с вода.

32 капсули 
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БРОНЗ КОНТРОЛ - 30 капсули

Всяка капсула съдържа: масло от маслини - 191mg; екстракт от пъпеш - 5mg(патентован 
комплекс Extramel®); витамин С - 60mg; витамин Е - 10mg; мед - 1mg; витамин А - 800 µg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: продължително излагане на слънце, за 
здрава и гладка кожа, прекрасен тен.
Действие: Богат природен състав с мощно антиоксидантно действие, специално 
създаден за защита и подготовка на кожата при продължително излагане на слънце за 
постигане на прекрасен тен без негативни последици за кожата. Комбинацията от масло, 
биологично активни екстракти, витамини и минерали прави продукта изключително 
подходящ за обичащите слънчевите лъчи, като ги предпазва от тяхното вредно действие 
върху кожата и подпомага създаването на прекрасен тен. Патентованият  комплекс 
Extramel® е с богат състав и висока концентрация на SOD - супер оксид дисмутаза - 
ензим с антиоксидантно действие, побеждаващ заболяванията и стареенето особено 
на кожата, като съживява клетките и забавя разрушаването им. Витамин С намалява 
вредата от свободните радикали, препятства отпускането и стареенето на кожата, участва 
в синтеза на колаген. Витамин Е намалява сухотата и един от най-ефективните в защитата 
от  вредните UV лъчи. Витамин А е мощен противник на стареенето на кожата, намалява 
бръчките, премахва тъмните петна, пази от вредните слънчеви лъчи. Микроелементът 
мед съдейства при образуването на белтъка еластин, който придава еластичността на 
кожата.

Защитава ефективно кожата, получи 
зашеметяваш тен!

Код: 30250 
Цена: 26.70 лв.

Медта участва и в процесите на трансформация на енергия в клетката. Подпомага за поддържане на естествената пигментация (оцветяване) 
и за възстановяване на клетките след излагане на пряка слънчева светлина.
Допълнително действие: Прекрасен продукт с мощно биологично действие за подкрепа на кожата преди и след излагане на слънце. 
Гарантира защита от разрушителното действие на вредните слънчеви лъчи и подпомага получаването на прекрасен тен. Благодарение на 
комплексното действие и защита, излагането на слънце ще бъде само удоволствие.
Начин на употреба: 1 капсула дневно, приета с вода по време на хранене. За оптимален резултат приемайте 15 дни преди интензивно 
излагане на слънце и продължете 20 дни след това. 
При излагане на слънце използвайте качествени козметични продукти със слънцезащитен фактор!
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Слънцезащитен Алое вера крем SPF 30 -150 мл

Слънцезащитен Алое вера крем за лице SPF 30 -75 мл
С 20% АЛОЕ ВЕРА и анти-ейдж ефект 

Код: 92035
Цена: 38.40 лв.

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, хидролизиран пшеничен протеин, масло 
от шеа, масло от морков, витамин Е, патентован комплекс PROSUN-UV ®, UVA и UVB филтри. 
Не съдържа: парабени, изкуствени ароматизатори и оцветители. Фото дерматологично 
тестван.
Действие: Слънцезащитният крем предпазва кожата от изгаряния и осигурява 
здравословен естествен тен благодарение на специалния PROSUN-UV® комплекс, който 
осигурява максимална устойчивост на слънчева светлина и увеличава продължителността 
на защитата. Маслото от морков и витамин Е стимулират естествените защитни сили на 
кожата. Наличието на алое вера (20%), овлажнява, освежава и успокоява кожата, като я 
предпазва от изсушаване от слънчевите лъчи и солта (хлора). 
Начин на употреба: Нанася се преди излагане на слънце. Добре е да се нанася 
периодично, за да се поддържа защитата на кожата, особено след плуване, изпотяване или 
избърсване.

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, хидролизиран пшеничен протеин, 
масла от морков, шеа и арган, витамини Е и А, UVA и UVB филтри. Не съдържа: парабени, 
парафинни масла, изкуствени ароматизатори. Фото дерматологично тестван. 
Действие: Лек крем, предназначен за защита на лицето срещу слънцето и фотостареенето 
на кожата. Спомага за получаването на по-здравословен и естествен тен. Маслата от 
сладък бадем и шеа гарантират достатъчна хидратация и еластичност. Маслото от морков 
стимулира естествените защитни сили на кожата срещу вредните ефекти на слънцето. 
Аргановото масло в съчетание с витамини Е и А имат антиоксидантен ефект, а наличието на 
алое вера (20%), овлажнява, освежава и успокоява кожата, като я предпазва от изсушаване 
от слънчевите лъчи и солта (хлора). 
Начин на употреба: Нанася се на лицето и шията преди излагане на слънце. Добре е 
да се нанася периодично, за да се поддържа защитата на кожата, особено след плуване, 
изпотяване или избърсване.
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Код: 92036
Цена: 37.30 лв.

Активни съставки: алое вера, фъстъчено масло, орехово масло, масло от морков, 
витамин Е, пантенол, патентован комплекс UNIPERTAN®, UVA и UVB филтри. Не 
съдържа: парабени, парафинни масла, изкуствени ароматизатори и оцветители. 
Фото дерматологично тестван. 
Действие: Идеален гел за зачервена или вече потъмняла кожа за постигане 
на интензивен и здравословен тен при излагане на слънце. Ефектът се постига 
благодарение на растителния комплекс UNIPERTAN®, който активира производството 
на меланин, и на ореховото масло, което, при контакт с роговия слой на кожата, 
създава интезивен цвят по естествен път. Съдържа SPF6, UVA и UVB филтри, и има свежа 
текстура. Нанася се лесно върху кожата, а наличието на алое вера (10%), овлажнява, 
освежава и успокоява кожата, като я предпазва от изсушаване от слънчевите лъчи и 
солта (хлора). 

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, масло от шеа, масло от морков, 
витамин Е, патентован комплекс PROSUN-UV®, UVA и UVB филтри. Не съдържа: 
парабени, изкуствени ароматизатори и оцветители. Фото дерматологично тестван. 
Действие: Слънцезащитният крем предпазва кожата от изгаряния и осигурява 
здравословен естествен тен благодарение на специалния PROSUN-UV® комплекс, 
който осигурява максимална устойчивост на слънчева светлина и увеличава 
продължителността на защитата. Маслото от морков и витамин Е стимулират 
естествените защитни сили на кожата. Наличието на алое вера (20%), овлажнява, 
освежава и успокоява кожата, като я предпазва от изсушаване от слънчевите лъчи и 
солта (хлора). 
Начин на употреба: Нанася се преди излагане на слънце. 
Добре е да се нанася периодично, за да се поддържа защитата на кожата, 
особено след плуване, изпотяване или избърсване.

Алое вера гел за отличен тен SPF6 - 150 мл

Слънцезащитен Алое вера крем SPF 20 - 200 мл

Код: 92033
Цена: 28.50 лв.

Код: 92034
Цена: 40.70 лв.
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Начин на употреба: Нанася се преди излагане на слънце. Добре е да се нанася 
периодично, за да се поддържа защитата на кожата, особено след плуване, изпотявaне 
или избърсване. 

Се
ри

я 
за

 с
лъ

нц
е



220 221

Унгвент с екстракт от чаено дърво

Код: 50106      
Цена: 11.60 лв.
Количество: кутия от 100 мл

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

За здрава и защитена кожа!

Знаете ли, че...
Чаеното дърво е храст или ниско дърво, което е наречено “Зеленото злато” 
на Австралия. Аборигените го използвали като лек още в древността. След 
1970 година са създадени специални плантации,  в които се отглежда и се 
предоставя на козметичната и фармацевтичната промишленост. Има силно 
антибактериално действие върху три групи микроорганизми – бактерии, 
гъбички и вируси. 
Малката опаковка от 30 мл е особено подходяща за “бърза помощ за кожата” 
където и да сте. Не забравяйте да я вземете със себе си!

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво. Без 
парабени.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: акне, малки пъпчици, 
дерматити, алергии, различни херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряне (от топлинен уред и слънце), 
ухапвания от насекоми, декобитивни рани (нанася се около раната), 
гъбички по кожата, ожулвания и кожни раздразнения, грижа за интимните 
зони. Превантивно: за предпазване от кожни проблеми, при излизане сред 
природата -  срещу ухапвания от насекоми и възпаление от досег с растения.
Действие: Маслото от чаено дърво има антибактериално, антисептично, 
антивирусно и противогъбично действие.
Допълнително действие: Екстрактът от чаено дърво подхранва 
и предпазва кожата от всякакви кожни проблеми. Enzborn унгвент е 
дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. Запазва влажността 
й и я предпазва от изсушаване и вредното въздействие на околната среда. 
Има репелентно (отблъскващо) действие срещу насекоми.
Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой на чиста кожа 
върху проблемните зони. 1-2 пъти на ден с леки масажни движения. 

Крем с масло от чаено дърво 
250 мл  

Код: 51306
Цена: 14.50 лв.

Активни съставки: екстракт от чаено дърво, глицерин, екстракт от 
лайка, масло от жожоба, Вит. Е.
Действие: За лице и тяло. Иновативна формула с приятен лек аромат 
и силно антисептично, антибактериално, антивирусно, антигъбично 
действие. Кремът притежава също и противовъзпалително, регенериращо, 
подхранващо и хидратиращо действие. Препоръчва се за подпомагане 
при следните кожни проблеми: акне, малко пъпчици, дерматити, алергии, 
различни херпеси, малки брадавици, напукана и възпалена кожа, екземи, 
лишеи, изгаряния (топлинни и слънчеви), ухапвания от насекоми, 
ожулвания и кожни раздразнения. Превантивно за предпазване от кожни 
проблеми, при излизане сред природата.
Подходящ и за ежедневна грижа – за мека, блестяща, гладка и чиста кожа 
на лицето и шията!220
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Родопско чудо - 50 мл
Доказан във времето лечебен крем!

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

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

Код: 30040
Цена: 7.50 лв. Гел с котешки нокът - 250  мл

Ефективна грижа за стресирана кожа!
Подпомага имунитета на кожата! Крем Драконова кръв - 250 мл  

Крем с вечерна роза - 250 мл
Грижа за суха и чувствителна кожа

Код: 51313
Цена: 12.30 лв.

Код: 51317
Цена: 14.50 лв.

Активни съставки: драконова кръв (екстракт от смолата на 
Croton Lechleri ), глицерин.
Действие: Кремът с драконова кръв има мощно регенериращо 
и възстановително действие за кожата. Насърчава синтеза 
на колаген, подобрява еластичността, защитава уморена и 
стресирана кожа, подпомага бариерните функции. Действа 
успокояващо и отпускащо. 
Драконовата кръв е смола от дървото Croton Lechleri, която 
ускорява зарастването на рани, предотвратява развитието 
на инфекции, притъпява болките. Подходящ при ужилвания, 
изгаряния, фрактури. Мощен антисептик и антиоксидант. 

Подходящ при невродермит. Кремът е предназначен за хора с 
проблемна и чувствителна кожа. Предотвратява дехидратацията 
и спомага за облекчаване на сърбежа при  проблемна и суха 
кожа, която е много по-чувствителна от нормалната. Това се 
свързва с твърде ниското съдържание на мазнини и вода. За това 
такава кожа е много по-чувствителна към вредните фактори на 
околната среда. Маслото от вечерна роза е богато на есенциални 
мастни киселини най-вече на гама-линоленова киселина, която 
подпомага за образуване на естествен защитен филм върху 
кожата и я предпазва от вредното влияние на околната среда. 
Добавените в крема, урея и масло от шеа стимулират нейната 
регенеративна способност.
Подходящ за лицето и тялото.

Екстрактът от котешки нокът се извлича от кората на лиана (Uncaria 
Tomentosa), растяща в тропическите гори на Централна и Южна 
Америка. Кремът има имуностимолиращо и противовъзпалително 
действие, потиска развитието на туморни клетки по кожата. 
Екстрактът има силен антиоксидантен ефект, подпомага за 
по-бързо възстановяване и заздравяване на кожата. Кремът 
допринася за поддържане здравословен вид на кожата, намалява 
образуването на пигментни петна, прави я мека и еластична и 
запазва равномерния тен. Подпомага и при някои автоимунни 
състояния свързани с опорно-двигателния апарат.
Гелът е подходящ за цялото тяло.Код: 51314

Цена: 11.40 лв.П
ро

бл
ем

на
 к

ож
а

П
ро

бл
ем

на
 к

ож
а

222



224 225

Крем с алое вера - 250 мл
За здрава и свежа кожа!

Код: 51102
Цена: 6.95 лв. Активни съставки: гел-сок от алое вера (Aloe Barbadensis Leaf 

Juice), глицерин. Без парабени.
Действие: За лице – подходящ за всеки тип кожа. Алоето е 
известно със способността си да хидратира в дълбочина, да 
активира и стимулира процесите на регенерация и обновяване 
на клетките. Сокът от алое стимулира производството на колаген, 
намалява възпаленията и зачервяванията, подпомага бързото 
възстановяване при лишеи, екземи и изгаряния. Подхранва и 
придава гладкост на кожата.

Унвент-балсам с алое вера 
250 мл

Код: 51309
Цена: 8.50 лв.

Активни съставки: гел-сок от алое вера (Aloe Barbadensis Leaf 
Juice). Без парабени.
Действие: Унгвент-балсамът с алое вера има всички качества 
на крема с алое вера, но е в мазна основа и с по-висока 
концентрация на сока от алое вера. Препоръчва се да се използва 
при по-проблемна кожа.

Код: 92001   
Цена: 26.90 лв.

Алое вера Дермо-гел - 150 мл
Световен хит! Първа помощ при множество кожни проблеми! 

Мултиактивен гел с 98% алое вера
Алое вера Дермо-гел е получен чрез студено 
пресоване на листата на растението алое вера. 
Съдържа 98% сок от алое. Не съдържа: парафинни 
масла, парабени, ароматизатори. Не съдържа алкохол. 
Дерматологично тестван! 

Действие: Ценен съюзник на кожата на цялото 
семейство, извършвайки ефикасно възстановително 
и успокояващо действие върху кожата. Това е продукт, 
който дава бързо облекчение на кожата във всички 
случаи на дисбаланс и дискомфорт:
  - зачервявания на кожните гънки,
 - успокоение след излагане на слънце и контакт с 
източници на топлина,
  - зачервявания на венците,
  - уморени и прекалено натоварени крака,
  - зачервявания от търкане или пот,
  - след депилация или бръснене, 
  - други кожни проблеми и раздразнения.
Прилаган върху здрава кожа, я подхранва, като я 
освежава и възстановява.
Начин на употреба: Нанесете обилно върху чиста 
кожа и оставете да изсъхне. 

С 98% АЛОЕ ВЕРА

П
ро

бл
ем

на
 к

ож
а

П
ро

бл
ем

на
 к

ож
а



226 227

Крем против петна - 50 мл

Терапевтична цинкова паста - 50 мл
Ефективна при охлузвания, протривания и възпаления!

Сертифицирана по TÜV, DIN и Dermatest (оценка много добър)! 
Активни съставки: цинков оксид, магнезиев сулфат, глицерин, пантенол, алантоин. Без парабени.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: възпаление на кожата вследствие протриване, 
дерматити, екземи, малки рани и охлузвания. 
Действие: Високата концентрация на цинков оксид в пастата оказва противовъзпалително, стягащо 
и слабо антисептично действие при локално приложение върху кожата. Допълнително действие: 
Алантоинът, пантенолът и глицеринът имат заздравяващо, хидратиращо, омекотяващо и подхранващо 
действие за кожата. Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой върху чиста кожа в 
проблемните зони, 2-3 пъти на ден с леки масажни движения. Подходяща за ежедневна употреба.

Код:  50103
Цена:  19.90 лв.

Код:  50104
Цена:  19.90 лв.

Терапевтичен балсам „Чудо” - 50 мл
Идеален при изгаряния, ранички и раздразнения! 

Сертифициран по TÜV, DIN и Dermatest (оценка много добър)! 
Активни съставки: пантенол, цинков оксид, алантоин, глицерин. Без парабени.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: иритативни дерматити (раздразнена кожа); 
повърхностни изгаряния; възпаление след излагане на ултравиолетови лъчи; възстановяване на кожата 
при бавно заздравяващи рани; драскотини и ожулвания при децата; повърхностни наранявания на 
гърдите при кърмачки.
Действие: Иновативната формула с приятен мек ванилов аромат образува защитен хигиеничен филм, 
който помага за предпазване на раничките по кожата от околната среда, микроби и мръсотия. Високо 
концентрирания пантенол в балсама при попадането си в клетките се метаболизира до пантотенова 
киселина, която принадлежи към голямата група на витамин В. Тя е компонент на незаменимия коензим 
А с важна роля в обмяната на всяка клетка. По този начин пантотеновата киселина се оказва особено 
важна за растежа и регенерацията на кожата. Допълнително действие: цинковият оксид има 
антисептично действие, а алантоинът и глицеринът имат заздравяващо, хидратиращо, омекотяващо и 
подхранващо действие за кожата. Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой на 
чиста кожа в проблемните зони, 2-3 пъти на ден с леки масажни движения. Подходящ за ежедневна 
употреба.

Премахнете петната по кожата! Нова революционна формула! 
Активни съставки: екстракт от хибискус (Hibiscus Sabdariffa), екстракт от бяла черница (Morus Alba), 
екстракт от семки на краставица, глицерин. Без парабени. Действие: Благодарение на активните си 
съставки кремът подпомага пълното обновяване на кожата, подсилва естествените й функции и има 
регенеративен ефект за намаляване и/или премахване на пигментни и старчески петна. Предотвратява 
образуването на нови петна и придава по-свеж вид на кожата. Екстрактът от хибискус се използва от 
козметичната промишленост заради подобния на ботокс ефект - незабавно изглажда бръчките, тонизира 
кожата, като й придава здравословен и младежки блясък. Хибискусът е считан за една неинвазивна 
алтернатива на инжекции с ботокс и изкуствените дермални филъри - особено върху фините линии 
и мимическите бръчки. Той също така отпушва порите и е добър естествен лек за акне. Богатото 
съдържание на антиоксиданти, открити в екстракта от кора на бяла черница (Morus Alba), помага 
при предотвратяване  образуването на бръчки и забавя процесите на стареене. Екстрактът от семки 
на краставица има почистващ и леко стягащ ефект върху кожата, притежава отлични успокояващи 
и избелващи свойства. Придава сияещ вид на кожата. Тази нова революционна формула ще 
Ви помогне да се избавите от нежеланите петна и да изпитате самочувствието, което 
заслужавате! 

Код:  51322
Цена:  19.95 лв.
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Крем с еленска маз - 100 мл
Традиционна рецепта за предпазване и грижа 

за чувствителна и възпалена кожа!
Активни съставки: еленска маз (adeps cervidae); глицерин; масла от жожоба, алое вера и розмарин; 
екстракт от лайка; ланолин. Действие: За грижа и заздравяване на кожата при наранявания в 
ежедневието и домакинството. За силно напукана и загрубяла кожа, пети, лакти, охлузвания, възпалена 
кожа. Натуралните животински мазнини от еленска маз успокояват възпалената кожа, увеличават 
гладкостта на дермата и я предпазват от раздразнения, омекотяват загрубялата кожа, помагат при 
мехури, мазоли, протриване. Екстрактът от лайка има антисептично и успокояващо действие, а 
маслата от жожоба, алое вера и розмарин подхранват, омекотяват и въстановяват кожата. Еленската 
маз е традиционно средство за лечение на наранявания в домакинството на северните народи от хиляди 
години. Кремът е подходящ също за музиканти, които могат да наранят кожата си с инструмента, на който 
свирят - саксофон, китара и т.н., както и за спортисти и туристи - при колоездене, езда, джогинг и т.н.

Код:  51325
Цена:  9.95 лв.
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Код: 92053   
Цена: 29.70 лв.

Мултиактивно дермо масло 
100 мл

СУПЕР ХИТ!
Край на стриите и белезите!

С 99% натурални съставки!
Активни съставки: масла от семена на ливадина, арган, сладък 
бадем, гроздови семки; витамин Е. Не съдържа парабени, парафинни 
масла, минерални масла. Деликатно ароматизирано, без алергени. 

Действие: Продуктът на Екуилибра е мулти - активно масло с 
необикновено мека и гладка текстура, която се абсорбира бързо, 
без да оставя мазни следи. То съдържа 99% съставки с естествен 
произход . Ако се използва редовно, видимо се подобрява 
състоянието на кожата при всички случаи на:
• Белези: спомага за подобряване на кожата при стари или пресни 
белези.
• Стрии: помага да се предотврати появата на стрии, също и по 
време на бременност, всяка промяна на теглото на подрастващите, 
неочаквани скокове в теглото, целулитни белези и др.
• Сухота: придава на кожата влага благодарение на натуралните 
масла. Сухотата може да е причинена от екстремни метеорологични 
условия, често къпане, прекомерно отопление или климатик.
• Неравномерен тен: спомага за подобряване на състоянието на 
кожата при петна, причинени от прекомерно излагане на слънце, 
хормонални промени, стареене на кожата.
• Признаци на стареене: помага за подобряване и тонизиране в 
случай на стареене на кожата на лицето и тялото.

Начин на употреба: Нанася с кръгообразни движения върху 
добре почистена кожа на лицето и тялото, като се избягва зоната 
около очите, два пъти на ден поне 2 месеца. 
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Крем с невен - 250 мл

Унгвент-балсам с невен - 250 мл

Код: 51307
Цена: 6.95 лв.

Код: 51310
Цена: 8.50 лв.

Активни съставки: Екстракт от невен, глицерин, масло от жожоба, Вит.Е. 
Без парабени.
Действие: За лице и тяло – подходящ за всеки тип кожа. Екстрактът от цвят 
на невен има противовъзпалително, регенериращо и овлажняващо действие. 
В комбинация с масло от жожоба тонизира, омекотява и успокоява кожата. 
Подходящ е при грапави кожни образования, алергии, различни херпеси, 
малки брадавици, напукана и възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, 
ухапвания от насекоми. Кремът е за всички, които искат да имат жизнена 
кожа и да разполагат с незаменима защита от влиянието на околната среда. 
Изключителен ефект за чувствителна и раздразнена кожа.

Активни съставки: Екстракт от невен. Без парабени.
Действие: Унгвент-балсамът с невен има всички качества на крема с невен, 
но е в мазна основа и с по-висока концентрация на екстракта от невен. 
Препоръчва се да се използва при по-проблемна кожа.
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L-карнитин - 200 капсули 

Състав: Всяка капсула съдържа 400 mg L-карнитин. 
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: регулиране 
на телесното тегло, изгаряне на натрупаните мазнини, повишаване 
енергията на организма, при режим за намаляване на теглото. При 
сърдечни болки в резултат на физически натоварвания, при проблеми 
с дишането.
Действие: В  клетките карнитинът (в неговата биологично активна 
L-форма) участва в процеса на транспортиране на мастни киселини от 
вътреклетъчната течност (цитоплазмени матрици) в митохондриите, 
при разграждането на мазнини  за генериране на метаболитна енергия.
Допълнително действие: L-карнитинът участва в окислението 
на аминокиселините с разклонена верига, пречи на образуването 
на млечна киселина в мускулите, блокира вредни вещества, които 
нарушават клетъчната стена. Освен това чрез него се повишава 
доставката на кислород до мускулите и се осигурява енергия, без да се 
разграждат ценните за организма протеини. Има силно антиоксидантно 
действие, предпазва от сърдечен удар и е важен за подобряване 
функциите на бъбреците и отделителната система. 
Начин на употреба: 2 пъти дневно по 1 капсула се приема с вода или 
друга течност.

Знаете ли, че...
L-карнитинът е естествена за организма аминокиселина, която се среща във 
всяка човешка клетка. L-карнитин е важен за изгарянето на натрупаните в тялото 
мастни депа с цел генериране на енергия. Ако на организма му липса L-карнитин, 
изгарянето на мазнините е нарушено и може да се стигне до натрупването на 
излишни мазнини, умора и намалена дееспособност.

За повече енергия чрез изгаряне на мазнини!
За оформяне на тялото!

Oпаковка за 100 дни 
Код: 30415  
Цена: 69.00 лв.

Опаковка за  20 дни
Код: 30462    
Цена: 67.50 лв.

CLA - Капсули за отслабване - 120 капсули
Лесен начин да елиминираме излишните килограми!

Ефективно отслабваме, дори и докато спим!
Състав: Всяка капсула съдържа 500 mg мастни киселини (от които 400 mg чиста конюгирана 
линолова киселина - CLA).
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: хора с наднормено тегло, затлъстяване, 
за редуциране на мазнините в тялото без загуба на мускулна маса, за ефективно отслабване.
Действие: конюгираната линолова киселина действа в две насоки: първо потиска отлагането 
на нови количества мазнини в мастните клетки и второ - активира процесите за изгаряне на 
натрупаните.
Допълнително действие: Това е естествена мастна киселина, която благоприятно влияе 
върху метаболизма, включително и през нощта. По този начин спомага за изгарянето на 
мазнините дори по време на сън. Намалява нивото на лошия холестерол. При употребата на 
конюгираната линолова киселина се избягва ‘’йо-йо’’ ефектът, тъй като разградените мазнини не 
се натрупват отново, след спиране на продукта. Това позволява да се запази за дълъг период от 
време добре оформена фигура. За още по-сигурен ефект е добре CLA капсули на Sanct Bernhard 
да се комбинират с някакъв вид спорт или по-интензивна работа. В повече от 200 изследвания 
в цял свят се посочва, че CLA може да спомогне за намаляване честотата на рак на гърдата, за 
подобряване симптомите на астма, контрол на кръвната захар (диабет), както и ограничаване 
степента на атеросклероза и сърдечно-съдови заболявания. CLA капсулите са изключително 
ефективни в борбата с килограмите и са хит през последните години в европейските аптеки и 
дрогерии. 
Начин на употреба: 3 пъти дневно по 2 капсули с вода.  
Знаете ли, че ... 
Този тип ненаситена мастна киселина (CLA) се среща в природата главно в месото на преживните животни и в 
млякото. Единственият естествен източник за човека е чрез консумация на месо от преживни животни (главно 
телешко) и мляко. Натрупвнето и съдържанието на естествена конюгирана линолова киселина в месото и 
млякото зависи от храната, която животните приемат. Те не трябва да консумират само изкуствени фуражи, а е 
нужен и прием на прясна трева (т.е. да пасат трева). Само в естествени условия може да се натрупа достатъчно 
количество CLA в месото на животните, за да бъде сигурен източник и за човека. В днешно време, поради 
модернизацията на фермите и селското стопанство като цяло, този източник не е много сигурен. Смята се, че 
това е една от причините сред населението на САЩ да има толкова висок процент на затлъстяване.
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Редукта плюс – 600г ванилия Редукта плюс – 600г шоколад
Революция в диетите – шейк заместител на калоричната храна! 

Влез във форма здравословно и завинаги! С отличен вкус!

Код: 30517  
Цена: 68.50 лв.

Код: 30518  
Цена: 68.50 лв.

Революция в диетите – шейк заместител на калоричната храна! 
Влез във форма здравословно и завинаги! С отличен вкус!

Състав: Редукта – Плюс съдържа всички важни хранителни вещества, минерали и витамини, от 
които се нуждае тялото, включително и баластни вещества, които подпомагат храносмилането. 
Sanct  Bernhard препоръчва за: хора на диетичен режим, желаещи здравословен и сигурен 
начин за намаляване на излишното тегло!
Действие: Диетичен хранителен продукт, съдържащ важни витамини, минерали и 
микроелементи, от които се нуждае организма при диета. Редукта Плюс засища и може частично 
или напълно да замести обичайното хранене.
Допълнително действие: Витамините са субстанции, които организмът не може сам да 
образува, но са необходими за жизнено важните му  функции. Балансираното набавяне на всички 
витамини, заедно с храната, е необходимо за растежа, обмяната на веществата и жизнеността.

Начин на употреба: Всяко хранене може да се замени с 1 порция Редукта Плюс. При 
интензивен курс на отслабване, в продължение на около една седмица, замествайте всички 
хранения през деня с Редукта Плюс. Препоръчва се 4 пъти по1 порция – общо 160 г на ден.  Ако 
искате да отслабнете бавно или да запазите стройна фигура, то в такъв случай заменете две 
хранения дневно с Редукта Плюс (2 порции – 80 г). Допълнително изпивайте ежедневно по 2 
литра некалорични течности (минерална вода или чай). Моля да имате предвид, че продуктът 
изпълнява желаната цел, да заменя храненията само в рамките на нискокалорично хранене, 
заедно с други хранителни продукти. В дневната доза от 4 порции се съдържат съответните 
количества от всички необходими за един ден хранителни вещества.

Начин на приготвяне на 1 порция: в 200 мл прясно мляко (1,5 % масленост) се добавят 
40 г от сместа (около 3 супени лъжици). Разбъркайте добре праха в млякото или го разбийте в 
шейкър. Моля спазвайте препоръчаните количества прах и данните за млякото. 
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Състав: Редукта – Плюс съдържа всички важни хранителни вещества, минерали  и витамини, от 
които се нуждае тялото, включително и баластни вещества, които подпомагат храносмилането. Sanct  
Bernhard препоръчва за: хора на диетичен режим, желаещи здравословен и сигурен начин за 
намаляване на излишното тегло!
Действие: Диетичен хранителен продукт, съдържащ важни витамини, минерали и микроелементи, 
от които се нуждае организма при диета. Редукта Плюс засища и може частично или напълно да 
замести обичайното хранене.
Допълнително действие: Витамините са субстанции, които организмът не може сам да образува, 
но са необходими за жизнено важните му  функции. Балансираното набавяне на всички витамини, 
заедно с храната, е необходимо за растежа, обмяната на веществата и жизнеността.

Начин на употреба: Всяко хранене може да се замени с 1 порция Редукта Плюс. При интензивен 
курс на отслабване, в продължение на около една седмица, замествайте всички хранения през деня с 
Редукта Плюс. Препоръчва се 4 пъти по1 порция – общо 160 г на ден.  Ако искате да отслабнете бавно 
или да запазите стройна фигура, то в такъв случай заменете две хранения дневно с Редукта Плюс (2 
порции – 80 г). Допълнително изпивайте ежедневно по 2 литра некалорични течности (минерална 
вода или чай). Моля да имате предвид, че продуктът изпълнява желаната цел, да заменя храненията 
само в рамките на нискокалорично хранене, заедно с други хранителни продукти. В дневната доза 
от 4 порции се съдържат съответните количества от всички необходими за един ден хранителни 
вещества.

Начин на приготвяне на 1 порция: в 200 мл прясно мляко (1,5 % масленост) се добавят 40 г от 
сместа (около 3 супени лъжици). Разбъркайте добре праха в млякото или го разбийте в шейкър. Моля 
спазвайте препоръчаните количества прах и данните за млякото. 
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Глюкоманан - 42 сашета Dr.Nature - Малинови кетони комплекс - 946ml
Най-търсените и продавани продукти за отслабване в САЩ!

Състав: малинови кетони, африканско манго, боабаб, органично акай бери, органичен кактус 
нопал, мечо грозде, зелен чай, L-карнитин (CarniPure), къпина, витамин C.
Dr.Nature  препоръчва за: здравословна редукция на телесното тегло, ефективно оформяне на 
фигурата в областта на корема, ханша и бедрата.
Действиe: Малинови кетони – за пръв път те са публично представени във шоу на телевизия 
FOX в САЩ, от един от най-популярните американски лекари и ТВ водещи – доктор Оз, където 
той ги препоръчва като „Чудо № 1 за изгаряне на мазнини”. След това продуктите с малинови 
кетони предизвикват истински бум в САЩ и Европа. Малиновите кетони са естествени химични 
съединения, на които се дължи специфичния аромат на малините.
Доказано е, че те директно влияят на изгарянето на излишните мазнини, като стимулират 
секрецията на aдипонектин – естествен хормон, регулиращ множество метаболитни процеси в 
организма и най-вече влияещ върху разграждането на мастните киселини и контрола на нивата 
на кръвната захар. Малиновите кетони са изключително ефективни за оформянето на тялото в 
проблемните зони като ханша, бедрата и корема, спомагат за бързата редукция на теглото.
Тази уникална течна формула е обогатена за още по-добър и траен здравословен 
отслабващ ефект с:
Африканско манго – намалява апетита, засилва метаболизма и увеличава физическата 
издържливост.
Боабаб  – зарежда с енергия, богат на фибри, контролира вълчия глад. Акаи бери – намалява 
нивата на лошия холестерол, мощен антиоксидант. Кактус нопал  – богат на фибри, подтиска 
глада, нормализира теглото, има детоксикиращ ефект. Мечо грозде – противовъзпалителен, 
детоксикиращ и диуретичен ефект, особено полезен при диети и редукция на теглото. Зелен 
чай – засилва метаболизма и изгарянето на мазнините, има мек лаксативен ефект. L-карнитин 
– в най-чистата му форма CarniPure, участва в транспортирането и превръщането на мастните 
киселини в енергия, подпомага мускулите и сърцето. Къпини – имат антиоксидантно, диуритично 
и противовъзпалително действие, спомагат за контрола на апетита.

Начин на употреба: От 1 до 3 пъти дневно, преди хранене по 30 ml (около 2 супени лъжици или 
1 мерителна капачка).

Код: 30806
Цена: 59.90 лв.

С доказан ефект! 
За трайно и здравословно отслабване!

Състав: Всяко саше съдържа глюкоманан – 1,35 g, рибофлавин - 2mg.
Sanct  Bernhard препоръчва за: регулиране на телесното тегло, за здрав 
храносмилателен тракт, профилактика на чревната система и детоксикация 
на организма.
Действие: Глюкомананът е изцяло растителен продукт -  водоразтворими 
фибри, които са извлечени от растението конжак (Amorphophallus konjac). 
Поради своята способност да се „раздуват“, фибрите глюкоманан увеличават 
обема си до 50 пъти. По този начин се увеличава чувството за ситост и 
намалява глада за сладко. Според Eвропейската комисия по безопасност 
на храните, глюкоманан доказано помага при диети, целящи редуциране на 
теглото.
Допълнително действие: Глюкомананът повлиява липидната обмяна 
и намалява нивата на „лошия“ холестерол, регулира функцията на 
храносмилателната система, спомага за нормализиране на кръвната захар 
и елиминира стреса върху панкреаса. Ефективно абсорбира токсичните 
вещества, след което подпомага изхвърлянето им от организма. Рибофлавинът 
(витамин В2) участва в метаболизма на въглехидратите, мазнините и 
протеините. Подпомага храносмилането и подобрява функционирането на 
нервната система. 
Начин на употреба: 2-3 пъти дневно по 1 саше, разтворено в 200 мл. вода. 
Приемайте продукта 30 минути преди хранене. След като изсипете праха във 
водата, разбъркайте и изпийте сместа бързо, тъй като водноразтворимите 
фибри започват да се „раздуват“ още в чашата. 

Код: 30494  
Цена: 75.60 лв.
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Код: 30219   
Цена: 9.00 лв.

15 филтър пакетчета х 2 г

Билков чай за красива фигура  
Отслабни вкусно и здравословно с чай

Състав: зелен чай (листа),  дръжки от череша, лимонова кора, листа от бреза, корени от синя 
трева, червени лозови листа.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: отслабване и детоксикация. Билковият 
чай оказва благоприятно действие върху цялостното състояние на организма. Има 
прочистващи свойства и работи в помощ на храносмилателната и отделителната системи. 
Има антиоксидантни  свойства и забавя процеса на стареене, стимулира енергийните нива и 
поддържа кожата ревитализирана.
Действие: EQUILIBRA билков чай  е разработен на основата на подбрани и сертифицирани 
билки, които притежават много полезни свойства и помагат за контрола на телесното тегло. 
Тъй като не съдържат кофеин, те са в пъти по-здравословни от обикновените чайове или 
кафе. Билковите чайове са богати на хранителни вещества, които ще стимулират обмяната 
на веществата и изгарянето на излишните калории във вашия организъм. Зеленият чай в 
състава на EQUILIBRA билков чай  е пръв помощник за изхвърлянето на  мазнините. 
Етеричните масла в зеления чай притъпяват нервния стрес и съдействат за доброто ви 
настроение. В-витаминът тиамин снабдява мозъчните клетки с енергия. И въпреки 
диетата, остават във форма. Биоактивната съставка на зеления чай сапонин сгъстява още в 
червата излишните мазнини. Те се отделят, вместо да се натрупат в мастните депа на тялото. 
Другите билки в чая също подкрепят отслабването, детоксикацията и дренажа за да постигнете 
наистина бърз и впечатляващ ефект! Начин на употреба: За приготвянето на билковия  чай, 
използвайте отделен филтър за всяка чаша, добавете кипяща вода и  оставете  да се запари за 
около 3-5 минути (по-добре, ако се покрива). Подсладете по желание, за предпочитане с мед. 
Използвайте 1-2 пъти дневно.
Знаете ли, че...
Често причината за наднорменото тегло се крие в ленивата отделителна система. В тези случаи 
отровите и баластните вещества се натрупват преди всичко в съединителната тъкан и в подкожната 
тъкан на бедрата, таза и дупето. Клетките се „задръстват” и не могат да разграждат мазнините. 
Комбинацията от съставките в чая помага пречистването от шлаки и токсини, без да допуска 
обезводняване. Трайно и ефективно регулира теглото и подпомага изгарянето на мазнините.
Приемането на течности е особено важно при отслабване. Билковите чайове не съдържат калории, 
поради което те са идеални за набавянето на необходимите течности при курсовете за отслабване и 
прочистване на организма от шлаките.

Редукта фигура фит - билкова смес 500 г
За да имате желаната фигура!

Oпаковка за 90 дни 
Код: 30414    
Цена: 56.50 лв.

Състав: Печени листа от мате, какаови кори, листа от къпина, лимонова трева, цветове от 
хибискус (китайска роза), листа от маточина и корени от сладник.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: задържане на течности, наднормено 
тегло, нездравословно хранене, нередовно прочистване на организма от токсини, целулит и 
диети.
Действие: Комбинацията от растения, приготвена като чай, подпома пречистването на шлаки 
и токсини, без да допуска обезводняване. Трайно и ефективно регулира теглото и подпомага 
изгарянето на мазнините.
Допълнително действие: В правилния момент помага да се овладеят фазите на „вълчи глад”. 
Начин на употреба: Приготовление: 1-2 чаени лъжички  от сместта се заливат с 200 ml кипяща 
вода и се оставят да киснат 5-10 минути. Преди употреба се прецежда. Пие се неподсладен 2-3 
пъти на ден преди хранене.  

Знаете ли, че...
Поемането на течности е особено важно при отслабване. С пренастройването на храненето и набавянето 
на калориите е свързана  корекцията  в обмяната на веществата. Тъй като на практика билковите чайове не 
съдържат калории, те са идеални за набавяне на течности и при курсовете за отслабване и прочистване от 
шлаките. Така отслабването доставя удоволствие! 
Yerba Mate е диворастящо дърво, от чиито листа индианците приготвят особен чай. Той действа като балсам 
не само за тялото, но и за душата. Стимулира имунната и нервната система, зарежда организма с енергия, 
предпазва го от изтощение и забавя процесите на стареене. По данни от института „Луи Пастьор” в Париж 
чаят от мате съдьржа изключително ценни витамини и минерали, необходими за нормалната дейност на 
организма. Той е богат на витамините С, А, В1, В2 рибофлавин, никотинова и пантотенова киселина. Съдържа 
още каротин, желязо, магнезий, калций, калий, танин, етерични масла, които се усвояват лесно от организма. 
Според учените листата на това дърво са с необичайно съчетание на жизненоважни елементи и хранителни 
свойства, каквито не се срещат другаде в природата. Настойката усилва паметта и осигурява необходимия 
фосфор на нервните клетки. Пречиства кръвта и регулира нивата на холестерола, подпомага храносмилането, 
нормализира кръвното налягане. В листата на растението е открито веществото матеин, подобно на кофеина, 
което зарежда организма с енергия, помага за концентрация на вниманието и при стрес.
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Зелено кафе - 120 капсули ЗЕЛЕНО КАФЕ - 40 капсули

Всяка таблетка съдържа: зелено кафе(екстракт) 300mg, цитрусови полифеноли - 100mg, от 
които Синефрин 6mg.
Equilibra препоръчва за: лица контролиращи теглото си, ефективно изгаряне на мазнините, 
подобряване качеството на кожата, регулиране липидния баланс и нивата на кръвната захар.
Действие: В последните години зеленото кафе е един от най-популярните и успешни продукти 
за отслабване. В капсулите на EQUILIBRA той е в уникална комбинация с цитрусови полифеноли 
с висока концентрация на синефрин, което увеличава ефекта на редукция на телесното тегло с 
видим и траен резултат. Зеленото кафе представлява зрялото, но неизпечено кафе, чието мощно 
действие се дължи на съдържащата се хлорогенна киселина - полифенол с атиоксидантно 
действие(който се разрушава при изпичане на зелените зърна кафе). Приемът на зелено кафе 
редуцира  усвояването на въглехидрати, в резултат на което организмът набавя енергия чрез 
изгаряне на натрупаните мазнини, а от друга страна стимулира чернодробния метаболизъм, 
което води до по-ефективно разграждане на мазнините, без да се влияе на мускулната маса. 
Синефринът(извличан от плодовете на горчив портокал) и цитрусовите полифеноли активират 
липидния метаболизъм и подпомагат регулирането на телесното тегло. Изгарянето на мазнините 
се стимулира чрез активиране на термогенезата, в резултат на което те се превръщат в топлинна 
енергия. Особено добър ефект се получава в областта на корема, ханша и бедрата. Действието 
на зеленото кафе и синефринът за ефективно отслабване са доказани в многобройни клинични 
тестове и изпитания проведени със стотици жени във Франия, Италия, Англия и др.
Допълнително действие: Зеленото кафе подобрява метаболизма, умствената и физическа 
активност, норализира кръвната захар, заглажда кожата. Потиска апетита, намалява чувството 
на глад. Има силно антиоксидантно действие, подпомага чернодробната функция. Синефринът 
увеличава базовия метаболизъм и разходването на енергия от организма. Заедно с цитрусовите 
полифеноли осигурява стабилна антиоксидантна защита за организма.
Начин на употреба: 2 капсули дневно, приети с повече течност препоръчително по време на 
закуска.

Най-модерната формула за бързо и 
трайно отслабване за 2014г.

Код: 30261 
Цена: 33.00 лв.

За желаната фигура! 

Код: 30506
Цена: 89.30 лв.

Състав: Всяка капсула съдържа екстракт от зелено кафе- 400mg, хром - 50µg.
Sanct Bernhard препоръчва за: лица контролиращи теглото си, ефективно изгаряне на 
мазнините, подобряване качеството на кожата, регулиране липидния баланс и нивата на 
кръвната захар. 
Действие: Зеленото кафе в последните години заслужено се препоръчва като един от най-
ефективните продукти за отслабване. В капсулите на Sanct Bernhard  той е в комбинация 
с хром. Зеленото кафе представлява зрялото, но неизпечено кафе, чието мощно действие 
се дължи на съдържащата се хлорогенна киселина - полифенол с антиоксидантно 
действие(който се разрушава при изпичане на зелените зърна кафе). Приемът на зелено 
кафе редуцира усвояването на въглехидрати, в резултат на което организмът набавя 
енергия чрез изгаряне на натрупаните мазнини, а от друга страна стимулира чернодробния 
метаболизъм, което води до по-ефективно разграждане на мазнините, без да се влияе на 
мускулната маса. Особено добър ефект се получава в областта на корема, ханша и бедрата. 
Хромът подобрява усвояването на глюкозата (чрез активността на инсулина), подпомага 
по-доброто кръвообращение и поддържането на нивото на кръвната захар. Полезен е за 
изгарянето на мазнините и изграждането на мускулна маса. Той подпомага организма при 
намаляването на теглото. 
Допълнително действие: Зеленото кафе подобрява метаболизма, умствената и 
физическа активност, нормализира кръвната захар, заглажда кожата. Потиска апетита, 
намалява чувството на глад. Има силно антиоксидантно действие, подпомага чернодробната 
функция. В комбинация с хром е чудесно средство за редуциране на телесното тегло. 
Начин на употреба: 1-2 капсули дневно с достатъчно вода.
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Код: 30485    
Цена: 47.50 лв.

Стевия - 1000 таблетки
Най-добрият природен подсладител в света!

100% натурален и напълно безвреден!

Състав: Всяка таблетка съдържа екстракт от стевия (ребаудиозид А 97%)
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: високи нива на кръвната захар, 
диабет тип ІІ, хора с наднормено тегло, високо кръвно налягане. Използва се като 
заместител на захарта, за подслаждане на кафе, чай, напитки, сладкарски изделия и др.
Действие: Стевията е растение, добило голяма популярност през последните години, 
поради полезните си свойства и действие върху здравето на човека. Екстрактът от 
стевия представлява стевиозид – ребаудиозид А, който е над 250 пъти по-сладък от 
захарта. В същото време не повлиява нивата на кръвната захар и това го прави много 
подходящ за използване от диабетици. Няма вредните ефекти на захарта върху зъбите, 
т.е. не предизвиква поява на кариес. Стевията е естествена сладка субстанция и напълно 
безвредна, за разлика от изкуствените подсладители. Издържа на термична обработка, 
без да променя качествата си, не се карамелизира и не съдържа калории. За разлика от 
синтетичните подсладители (захарин, аспартам, цикламат и др.), при приема на стевия не 
са регистрирани странични ефекти, като мигрена, световъртеж, нарушена координация, 
проблеми със зрението, епилепсия и др. Има данни, че стевията подпомага здравословно 
с жлъчегонно, противовъзпалително и диуретично действие, намалява вероятността за 
образуване на стомашни язви. Има положителното влияние върху дейността на черния 
дроб и панкреаса. Изключително полезна е за хората с наднормено тегло, с риск от диабет 
тип ІІ.
Начин на употреба: Стевия таблетките може да се използват като заместител на 
захарта.  Една таблетка стевия е равна на около 3 грама (една бучка) захар. 

Знаете ли че ...
В естествено състояние стевията е силно разклонен храст и достига до 60-80 см височина. Индианците 
от племето гуарани (обитавали територията на днешен Парагвай) са първите, които са използвали 
растението като подсладител. Те слагали листа от стевия в напитките си и те ставали удивително сладки. 
Гуараните нарекли тази трева „ка-а-хе-е”, което се превежда като „сладка трева” или „медени листа”.

Ябълков оцет - 120 таблетки
Световен хит с доказан ефект! 

Отслабнете бързо, лесно и здравословно!

Състав: Всяка дъвчаща таблетка съдържа 200 mg естествени съставки на концентрат от 
ябълков оцет, 200 mg ацерола на прах и 50 mg витамин С от ацерола.
Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: прочистване на организма, 
здравословно отслабване, забавен метаболизъм, повишено съдържание на мазнини в 
кръвта, повишен холестерол и висока кръвна захар, разширени вени, артрит, ревматизъм, 
за регулиране на телесното тегло и храносмилането, за детоксикация на организма.
Действие: Таблетките с ябълков оцет подпомагат клетъчното дишане и метаболизма 
и по този начин горенето на мазнините става по-интензивно. Подпомага бързото 
възстановяване на силите, тъй като нормализира киселинно-основното /рН/ равновесие 
в организма. Ябълковият оцет разгражда мазните в тялото и затова подобрява здравето и 
функционирането на черния дроб, пикочния мехур и бъбреците. Спомага за храносмилането, 
асимилацията в тялото и отделянето на токсините.
Допълнително действие: Ябълковият оцет съдържа пектин и бета каротин, които укрепват 
имунната система, без да предизвикват странични ефекти. Подпомага прочистването на 
мазнините от кръвта и кръвоносните съдове, прочистването на организма от токсини, 
разграждането на мастните депа. Ацеролата подпомага основното действие на ябълковия 
оцет и поддържа организма срещу срив на имунната система, който е характерен при 
загубата на тегло. 
Начин на употреба: 2 пъти дневно половин час преди хранене се сдъвкват по 2 таблетки, 
като преди и след поглъщането на таблетките се изпива поне една чаша вода. Таблетките са 
с приятен, свеж вкус.

Знаете ли, че ...
В ябълковия оцет се съдържа всичко най-полезно от плодовете. В него се откриват 93 различни съставки, 
които стимулират жизнените функции на организма, множество ензими, 20 особено важни минерали, 
както и богат винаминен състав. 
Ябълковият оцет в таблетките на Sanct Bernhard е с 4 пъти по-висока концентрация от всички други 
продукти на фармацевтичния пазар, което ги прави много по-ефективни.

Опаковка за 30 дни 
Код: 30481
Цена: 38.00 лв.
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Код: 30220   
Цена: 24.00 лв.

Хитозан 1000 - 40 каспули
Отслабни завинаги с «магнита за мазнини»!

Всяка капсула съдържа: хитозан - 0,5g; хром- 22,5µg. 
Equilibra препоръчва за подпомагане при: лица, контролиращи 
теглото си, за контрол на апетита, намаляване натрупването на мазнини. 
Ефективно подпомага за изхвърлянето на токсини и шлаки от организма, 
при повишено кръвно налягане (особено предизвикано от прекомерна 
употреба на сол), повишен холестерол, чернодробни проблеми, 
повишени нива на кръвна захар. 
Действие:  Хитозанът се извлича от черупките на морски организми 
(предимно миди и раци). Представлявайки естествени фибри, които 
увеличават обема си при прием с вода, те се явяват висоефективен 
мастен блокер - свързват молекулите на мазнините, когато те навлизат 
в стомашно-чревния тракт. По този начин се препятства тяхното 
усвояване и се подпомага елиминирането им от организма. Хитозанът е 
полизахарид с положително заредена молекула (за разлика от повечето 
други), което е причина за привличането на молекулите на мазнините, 
които са с отрицателен заряд.  
Допълнително действие: Хитозанът ускорява метаболизма, 
подобрява кръвообращението, подпомага очистването и 
подмладяването на организма, активира фагоцитите. Има доказан ефект 
за намаляване нивата на холестерола и артериалното налягане. Приемът 
на хитозан подобрява храносмилането и усвояването на хранителните 
вещества, стабилизира функциите на черния дроб, стомаха и червата. 
Активира функциите на полезната микрофлора в организма. Добавеният 
в продукта хром играе важна роля в метаболизма на въглехидратите, 
чрез т.нар „глюкозо-толерантен фактор GTF“. В тази си функция хромът 
регулира нивата на кръвната захар, като активира действието на 
инсулина. Намалява изключително ефективно влечението към захар и 
сладки храни.
Начин на употреба: 2 пъти дневно х 2 капсули 30 мин преди хранене, 
приети с много вода. О
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Код: 30210   
Цена: 15.60 лв.

Зелен чай - 40 таблетки
Мощно антиоксидантно, отслабващо и детоксикиращо 

действие!
Всяка таблетка съдържа: зелен чай (прах) - 483mg; зелен чай (сух екстракт) - 100mg, 
витамин С - 40mg; манган - 1mg.
Equilibra препоръчва при: Зеленият чай помага на организма да се защити от агресията 
на свободните радикали и осигурява ефективна подкрепа при нискокалорични диети, 
насърчавайки премахването на течности и спомагайки за увеличаване изгарянето на 
калории. Има отслабващо, меко лаксативно и детоксикиращо действие. 
Действие: Ефектът от приемането на зеления чай се дължи на антиоксидантите в 
него, наречени полифеноли. Те подпомагат метаболизма и повишават броя калории, 
които тялото изразсходва всеки ден. Излишните калории се превръщат в триглицериди, 
които, ако не се използват, се натрупват под формата на телесни мазнини. Полифенолите 
на зеления чай буквално разтварят част от тези триглицериди в кръвта и не позволяват 
напълняването. Зеленият чай също инхибира абсорбцията на мазнини и подпомага за 
регулация на глюкозата, а също и като неин регулатор спомага да се забави покачването 
на кръвната захар след хранене и не позволява покачване нивата на инсулина – 
многото инсулин насърчава съхранението на мазнини. Приемът на зелен чай регулира 
теглото, ускорява обмяната и скоростта на изгаряне на калории. Особено 
подпомага отслабване в областта на корема. Употребата му преди спортуване повишава 
количеството изгорени калории със 17%. Витамин С и манган поддържат нормалния 
енергиен метаболизъм и защитават клетките от оксидантен стрес. Освен това витамин С 
помага нормалната функционалност на имунната и нервната система. Ефективно помага за 
детоксикацията и пречистването на организма.
Начин на употреба: 1 - 2 таблетки дневно, приети с вода.

Знаете ли, че…
Още от древността е позната магичната сила на зеления чай, насочена към дълголетието. Днес ние знаем 
причината – редица научни изследвания сочат за способността му да стимулира зрели стволови клетки. 
Изследвания от 2003- 2005 година сочат, че екстрактът от зелен чай подпомага обновяването на кожата 
чрез нови стволови клетки, други откриват, че подобрява остеогенезиса, благодарение на стволови 
клетки, стимулирани чрез съдържащите се в него катехини. Той е наречен още –„Божествения елексир  
на Изтока”. Екстрактът от зелен чай е мощен антиоксидант – 20 пъти по-силен от витамин С и Е; 50 пъти 
по-силен от екстракт на Гинко Билоба.  Основна причина за това негово свойство е изключителното 
му богатство на катехини.
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Код: 30217   
Цена: 26.00 лв.

40 желирани капсули

Целу Лайт
Край на целулита! За стегната и гладка кожа!

Състав: Всяка капсула съдържа: кафяви водорасли – 100 mg; ананас – 50 mg; глухарче - 
50 mg; гинко билоба – 40 mg; портокал - 20 mg; витамин С - 30mg; витамин Е - 5mg; бета 
каротен - 2mg; мед - 0,33mg;  биотин - 16,7µg, 
Equilibra препоръчва за подпомагане при: борба с целулита, редукция на телесно 
тегло, дефекти на кожата, причинени от целулит.
Действие: Иновативна комбинация от растителни екстракти, витамини и микроелементи с 
антицелулитно действие. Ефективно регенерира епидермалната тъкан, противодейства на 
образуването на целулит, стимулира обмяната на веществата в кожата, активно подпомага 
разграждането на старата съединителна тъкан, която задържа мазнини и вода, подобрява 
циркулацията в кръвоносната и лимфната системи, премахва дефекти и възстановява 
гладкия вид на кожата.
Допълнително действие: Екстрактът от кафяви водорасли подобрява обмяната 
на веществата и дейността на лимфната система, намалява всмукването на мазнини,  
предпазва и ефективно дренира натрупваните токсини. Съдържащите се в стъблото от 
ананас ензими разграждат стареещата съединителна тъкан, която обикновено задържа 
излишни мазнини и вода, има противовъзпалително действие. Екстрактът от корен на 
глухарче подпомага детоксикацията на организма, подобрява кръвообращението, 
има лек диуретичен ефект. Екстрактът от гинко билоба бързо подобрява 
циркулацията на кръв и лимфа в засегнатите от целулит области. По този начин 
клетките ефективно  се освобождават от натрупаните отпадни продукти. Портокалът 
подобрява метаболизма, намалява телесните мазнини, способства за изглаждане на 
кожата, ефективно се използва за борба с целулита. Бета-каротинът пази кожата 
от несъвършенства и увеличава нейната гладкост и еластичност. Биотинът поддържа 
енергийния метаболизъм на клетките, Витамин Е предпазва от оксидантен стрес, 
Витамин С подпомага образуването на колаген и функционалността на кръвоносните 
съдове, а микроелементът мед поддържа нормална съединителна тъкан.

Начин на употреба: 3 пъти дневно по 1 капсула, приета с вода по време на хранене.О
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Код: 30218   
Цена: 19.50 лв.

Водорасли за отслабване
100% натурален продукт за бърз и траен ефект!

Всяка таблетка съдържа: КЕЛП (кафяви водорасли) – 68,18 mg; спирулина – 50 mg; бяла 
бреза – 80 mg; азиатска центела – 40 mg. 
Общо съдържание на йод – 75µg.
Equilibra препоръчва за подпомагане при: поддържане на идеална фигура, изгаряне на 
мазнини, регулиране на теглото, целулит, дефицит на йод.
Действие:  Кафявите водорасли (КЕЛП) са особено богати на дефицитните в храната 
йод и селен. В състава на тази супер храна влизат огромно количество микроелементи, 
полизахариди, витамини и аминокиселини, полиненаситени мастни киселини. Основният 
ефект за регулиране на теглото се дължи на алгиновата киселина, която има уникална 
способност да задържа и извежда токсини от организма. Кафявите водорасли потискат 
апетита, препятстват натрупването на мазнини и имат мощен детоксикиращ ефект. 
Спирулината е синьозелено водорасло, известно като прекрасно средство за изгаряне 
на мазнини. Съдържа специфични вещества, които регулират обмяната на мазнините 
в организма, подпомагат детоксикацията, регулират нивата на триглицеридите и 
холестерола. Чудесно средство за намаляване чувството на глад, като същевременно 
предоставя огромно количество полезни хранителни вещества. Бялата бреза е прекрасен 
природен диуретик, който поддържа синергичния състав на продукта за максимален ефект 
от приема. Азиатската центела допълва по оптимален начин действието на тази формула, 
като подпомага оформянето на силуета, особено в проблемните зони на бедрата, ханша и 
корема. Има силно изразен антицелулитен ефект.  
Допълнително действие: Кафявите водорасли имат енергобалансиращо действие за 
щитовидната жлеза, нормализират стомашно-чревния тракт, пикочните пътища и отделянето 
на течности. Намаляват нивата на лошия холестерол,  регулират кръвното налягане, релаксират 
нервната система, имат противосклеротично, антимикробно и противовъзпалително действие.  
През 1974 ООН определя спирулината като храната на бъдещето. Бялата бреза добавя 
противовъзпалително и обезболяващо действие.
Начин на употреба: 3 пъти по 1 таблетка дневно, приети с вода преди хранене.

75 таблетки за идеална фигура
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Билкови масажни масла - 200 мл

Антицелутитно масажно масло 

Загряващо масажно масло

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

Формула, разработена специално за загряване. 
Етеричните масла от черен пипер и канела подобряват 
микроциркулацията и премахват токсините от тялото. 
Маслото от черен пипер действа и като антиоксидант и 
помага за запазване на младостта на кожата. Портокаловото 
масло е не само източник на свеж аромат, но също така 
облекчава мускулното напрежение.

Комплекс от специални масла за масаж и грижа за тялото. Бадемовото масло 
улеснява проникването на активните съставки. Няколко капки се затоплят в 
дланта на ръката, а след това се разпространяват по тялото чрез масажиране 
с кръгови движения. Кожата става гладка и еластична. Масажните масла не 
съдържат парабени, консерванти и изкуствени оцветители.  

Код: 86311
Цена: 9.35 лв.

Код: 86312
Цена: 9.35 лв.М
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Антицелулитен и анти-ейдж крем с азиатска 
центела - 250 мл

За да се чувствате по-млади и по-красиви!

Антицелулитен крем - 250 мл
Да победим целулита!

Активни съставки: масло от ший (карите), масло от гроздови семки, екстракт от 
червени лозови листа, екстракт от азиатска центела (тигрова трева), ланолин, масло 
от портокалова кора, урея. 
Действие: Супер крем за подмладяване и извайване на тялото –  подходящ за 
всеки тип кожа.     Азиатската центела стимулира синтеза на колагенови фибри, 
подобрява клетъчната регенерация и активната микроциркулация, като редуцира 
несъвършенствата на целулита, на стриите и има дрениращо действие. Комбинацията 
от активни съставки повишава еластичността на кожата, овлажнява я и й придава 
гладък и свеж вид.

В основата на този крем влизат: етерично-маслени съставки от три растения 
от рода на Чаеното дърво – „чаено дърво“, „ кейджъпт или бяло дърво“ както 
и „ниаули“-австралийско чаено дърво. Етеричните масла на тези растения лесно 
проникват през кожата, стимулират циркулацията на лимфата и кръвта, активират 
метаболизма, подпомагат за изхвърляне на отделените от клетките токсини. 
Освен това имат противовъзпалителни свойства и подпомагат за по-бързото 
възтановяване на кожата. Екстрактът от алое вера има регенериращ ефект.  
Маслото от жожоба създава тънък филм върху кожата, като я подхранва и я 
предпазва от неблагоприятните въздействия на околната среда, регулира мастната 
секреция, възвръща нейната мекотата и нежност. Маслото от лавандула има 
успокояващ ефект, а кипарисовото масло и придава стегнат вид.

Код:  51101
Цена: 13.35 лв.

Код:  51315
Цена: 18.40 лв.
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Антицелулитен крио-гел с алое вера - 200 мл
С нов леден ефект! Подобрява видимо 

портокаловата кожа! С 20% студено обработено 
алое вера, кофеин, карнитин, какао, азиатска 

центела и боровинка!

Активни съставки: алое вера, кофеин, карнитин, есцин, азиатска центела, 
боровинка, глицерин, ментол, какао. Не съдържа парабени, парафинни масла. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. Клинично и дерматологично тестван.
Действие: Антицелулитният крио-гел е свеж гел, който се абсорбира бързо 
и без масаж. С леден ефект, той използва свойствата на студа, като подпомага 
периферното кръвообращение и се бори със задържането на водата. 
Използван редовно, подобрява видимо вида на кожата, с вид на портокалова 
кора, и придава тонус и компактност на тъканите. Кофеин, карнитин и 
какао – помагат за топенето на мазнините. Есцин – подобрява капилярната 
резистентност и намалява подпухналия вид на кожата с целулит. Азиатска 
центела и боровинка – подобряват периферното кръвообращение. Ментол 
– придава незабавно усещане за свежест. Алое вера, съдържащо се във високо 
количество (20%) хидратира и възстановява баланса на кожата с целулит.  
Резултати от тестове:

• След 15 дни кожата изглежда по-хидратирана и еластична.*

• След 45 дни се подобрява видимо вида на портокаловата кожа и на кожните 
дефекти, свързани с целулита.**

* Инструментален анализ
** Клиничен анализ

Начин на употреба: Нанесете сутрин и вечер върху краката, задните 
части, корема и ръцете обилно количество от продукта. Разнесете с кръгови 
движения отдолу нагоре до пълното абсорбиране (моментно абсорбиране). Да 
се употребява само върху здрава кожа. 

С 20% АЛОЕ ВЕРА

Код: 92020   
Цена: 30.90 лв.М
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VB collagena clinic & Aloe professional
ANTI CELLULITE GEL 

Антицелулитен гел - 230 мл

Съдържа: Колаген, гуарана и Алое вера

 Бързо попиващ гел без мазнини, обогатен с растителни 
активни вещества и колаген. Действието му е насочено против 
целулита, обикновено съпровождащ затлъстяването. 

 Прочиства токсините, подсилва изгарянето на мастните депа. 

 Стимулира циркулацията на лимфата и кръвта, активира 
метаболизма. Укрепва съединителната тъкан, кожата става по-
гладка и по-стегната.

 Наред с основното действие, колагенът допълнително 
регенерира, успокоява и заглажда кожата.

 Алое вера действа регенеративно, възстановяващо. 

 Гуараната действа отморяващо и успокояващо.

Начин на употреба: Нанася се равномерно върху засегнатите 
участъци с леки масажни движения, след което кожата се 
масажира с леки потупващи движения. 

За идеално гладка кожа

Код: 90105   
Цена: 37.50 лв.
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Professional Home Expert (PHE)
 

Нови сензационни продукти от Bielenda –
 коригират бързо и ефективно фигурата! 

Серията Professional Home Expert е отговор на тенденцията 
за козметична грижа у дома, основана на формулите на 
професионалните козметични продукти. Като един от лидерите 
на професионална козметика на средноевропейския пазар, 
компанията е експерт в сферата на професионалната грижа. Нейният 
дългогодишен опит и ноу-хау позволяват на Bielenda да предлага 
най-качествените продукти за домашна грижа с ефективността на 
тази в професионалните козметични салони.

Серията Professional Home Expert се състои от иновативни 
козметични продукти със специални цели, които по бърз и удобен 
начин позволяват да се постигнат резултати, подобни на терапиите, 
направени в салоните за красота. Благодарение на активните 
съставки, използвани в професионалните продукти, забележителни 
резултати са видими веднага, след една употреба. 

Третирането преминава през три етапа в общо 5 стъпки:
Етап I     Дълбоко почистване 
Етап II    Активна фаза 
Етап III   Завършваща фаза

Предимства на Professional Home Expert:
- Лесна за домашна употреба.
- Кратка продължителността на терапията - 
  30-45 минути – спестява ви време и пари!
- Серията предлага и допълнителни продукти 
  за поддържане на ефекта от терапията.

Терапия за 
стягане на бюста

Терапия за стягане 
на седалището

Антицелулитна 
терапия 
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PHE Интензивна антицелулитна терапия 

CELLU-CORRECTOR - 5 стъпки 
Уникалната терапия от 5 стъпки за интензивно отслабване и антицелулитно 
действие CELLU-CORRECTOR е набор от професионални козметични продукти на базата на 
формулата, използвана в салоните за красота, с възможност за извършване на процедурата у 
дома. Благодарение на ценните активни съставки, използвани в професионалните 
салони - лечебна кал (торф), морски водорасли, кофеин, гуарана, бръшлян, коензим 
Q10 - ефектът е забележителен, а резултати са видими много бързо. 
Препоръчва се да се използва при:  всички форми на целулит (мастен и воден), прекомерна 
мастна тъкан, намалена твърдост и еластичност на кожата, отпусната кожа след бременност или 
диети за отслабване, суха кожа. 
Действие: видимо намаляване на мастната тъкан и целулита, перфектно моделирано, гладко, 
стегнато и еластично тяло. 

Код:  91907
Цена: 45.30 лв.

1. PHE Стягащ душ гел - 30 г - Ефективно почиства и освежава кожата, премахва токсините от 
организма. Съдържа терапевтична кал - медицинска суровина с мощен ефект на отслабване и 
антицелулитно действие, което води до подобряване на твърдостта и еластичността на кожата.
2. PHE Интензивно изглаждащ ексфолиант за тяло - 30 г - ексфолира мъртвите клетки на 
кожата, като премахва грапавостта. Масажирането с абразивните му частици има антицелулитно 
и отслабващо действие, като стимулира кръвообращението, подобрявайки здравината и 
еластичността.
3. PHE Антицелулитен серум с термо активатор - 7 мл - Този мощен продукт съдържа 
терапевтична кал и кофеин - ефективни съставки с доказани антицелулитни и отслабващи ефекти. 
Формулата нежно затопля кожата, подобрява процеса на разбиване на целулита и изгарянето на 
мастните тъкани.
4. PHE Антицелулитна крем-маска с водорасли - 30 г - изглаждаща охлаждаща маска, 
която увеличава абсорбцията на активните съставки от кожата. Моделира и изглажда кожата, 
подобрявайки тонуса й. Намалява симптомите на всички форми на целулит (меки и твърди) и 
предотвратява постоянното им регенериране, като ефективно оформя тялото.
5. PHE Интензивен антицелулитен  лосион за тяло - 30 мл - значително подобрява 
структурата, твърдостта и еластичността на кожата, ефективно намалява целулита. Повишава 
еластичността на кожата и възстановява организма.

Комплектът включва: 
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Последователност на нанасяне на продуктите от 
PHE Интензивна антицелулитна терапия CELLU-CORRECTOR: 

Етап I     Дълбоко почистване 
Стъпка 1. Измийте тялото с PHE Стягащ душ гел. 
Стъпка 2. Нанесете PHE Интензивно изглаждащ ексфолиант за тяло на 
проблемните зони (корем, бедра, задни части). Масажирайте около 5 минути, след 
което изплакнете с топла вода и подсушете кожата.

Етап II    Активна фаза 
Стъпка 3. Нанесете PHE Антицелулитен серум с термо активатор върху 
кожата с помощта на пръстите си. Масажирайте около 5 минути и оставете да 
се абсорбира. Измийте си ръцете. След нанасянето ще се получи краткосрочно 
зачервяване на кожата и поносимо усещане за топлина. Продължете с повишено 
внимание в случай на силно чувствителна кожа. Ефектът от зачервяване може да 
продължи до няколко часа след терапията, което е в резултат на действието на 
активните съставки. 
Стъпка 4.  Нанесете PHE Антицелулитна крем-маска с водорасли върху 
серума. Оставете върху кожата за 15 минути, след което изплакнете с хладка вода. 
След измиването трябва да забележите охлаждащ ефект.

Етап III   Завършваща фаза
Стъпка 5. За завършване на терапията, се прилага PHE Интензивен 
антицелулитен  лосион за тяло. 

Продължителност на терапията - около 45 минути.

Обемът на продуктите в комплекта е достатъчен за една терапия.
Препоръчителна честота на терапията: в зависимост от нуждите на 
кожата.
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PHE Антицелулитна крем-маска с водорасли - 175 г
Действие: Изглаждащата и охлаждаща маска увеличава абсорбцията на активните съставки от кожата. 
Професионално облекчава признаците на всички видове целулит (натрупване или задържане на вода) и 
предотвратява ново появяване, като ефективно скулптурирта силуета. Ензимите от папая, правят нежен 
пилинг, благодарение на който кожата започва да „диша“, а всички активни съставки се усвояват по-лесно 
и по-дълбоко. Лечебната минерална кал е с добре позната терапевтична употреба в професионални 
козметични процедури - видимо подобрява еластичността на кожата. Микронизираните морски водорасли 
стимулират кръвообращението и спомагат за премахване на токсините, оформянето и изглаждането на 
кожата, подобряват нейната еластичност и осигуряват дълбока хидратация.
Начин на употреба: Нанесете маската върху зоните на тялото, където е необходимо. Оставете я да действа 
в продължение на 15 минути и изплакнете с хладка вода. След това се очаква да изпитате охлаждащ ефект. 
Използвайте 2 пъти седмично.Код:  91908

Цена: 49.00 лв.

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА

За най-добър ефект използвайте терапията с 5-те стъпки поне веднъж в месеца, 
а допълнителните маска и серум използвайте заедно по 2 пъти в седмиците между 
терапиите, като първо  се използва серума, а след това маската.

PHE Антицелулитен серум с термо активатор - 5 ампули по 7 мл
Действие: Този мощен продукт съдържа терапевтична кал и кофеин - ефективни съставки с доказани 
антицелулитни и отслабващи ефекти. Формулата нежно затопля кожата, подобрява процеса на разбиване 
на целулита и изгарянето на мастните тъкани. Кофеинът стимулира обмяната на веществата, спомага 
за отстраняване на мастните натрупвания, подобрява микроциркулацията, като оказва положително 
въздействие върху дренажа на излишните течности. Предотвратява повторното натрупване на мазнини в 
тялото, спомага за отслабването и оформянето на силуета.  
Начин на употреба: Нанесете серума върху необходимите зони на кожата с помощта на пръстите си. 
Масажирайте около 5 минути, оставете да се абсорбира. Измийте си ръцете. След нанасянето ще се получи 
краткосрочно зачервяване на кожата и поносимо усещане за топлина. Продължете с повишено внимание 
в случай на силно чувствителна кожа. Ефектът от зачервяване може да продължи до няколко часа след 
терапията, което е в резултат на действието на активните съставки. Използвайте 2 пъти седмично.Код:  91910

Цена: 37.40 лв.
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PHE Интензивна терапия за оформяне и стягане на 
задните части и бедрата MIRACLE PUSH-UP - 5 стъпки

Уникалната терапия от 5 стъпки за интензивно оформяне и стягане на задните части и 
бедрата MIRACLE PUSH-UP е набор от професионални козметични продукти на базата на формулата, 
използвана в салоните за красота, с възможност за извършване на процедурата у дома. Благодарение 
на ценните активни съставки, използвани в професионалните салони – микронизирани морски 
водорасли, микроколаген, екстракт от плодове на колбасово дърво (Kigelia africana), 
азиатска центела (Centella Asiatica), съставка Bio Bustyl - забележителните резултати са 
видими много бързо. 
Препоръчва се да се използва от хора, които искат да дооформят и направят своите задни части 
и бедра още по-привлекателни; при кожа с видими признаци на загуба на стегнатост и еластичност, 
отпусната кожа след бременност или диети за отслабване, стрии. 
Действие: повдигане, стягане и изглаждане на кожата на задните части и бедрата; оформяне и 
моделиране на тялото; перфектно стегната кожа, намаляване на стриите. Мощната формула съдържа 
микроколаген - градивен елемент на влакната на кожата, отговорни за гъвкавостта и еластичността 
й. Благодарение на него видимо се стягат и оформят седалищните части. А екстрактът от плодове на 
колбасовото дърво е известно с ефекта си на моделиране, повдигане и стягане на кожата. Съставката 
Bio Bustyl дълбоко реструктурира и подобрява динамичността на процесите на  кожата, като подобрява 
стегнатостта и тонуса й. Благодарение на тях ефектът PUSH-UP (стягане и повдигане) се постига 
възможно най-бързо. 

Код:  91906
Цена: 45.30 лв.

1. PHE Стягащ душ гел - 30 г - Ефективно почиства и освежава кожата, премахва токсините от организма. 
2. PHE Интензивно изглаждащ ексфолиант за задни части и бедра - 20 г - ефективно ексфолира мъртвите клетки на кожата, премахва 
грапавините и задебеляването по кожата, изглажда тялото. Масажирането с ексфолиращите частици има антицелулитно и отслабващо действие.
3. PHE Серум за стягане на задните части и бедрата - 7 мл - Този мощен продукт съдържа микроколаген - градивен елемент на влакната 
на кожата, отговорни за гъвкавостта и еластичността й. А екстрактът от плодове на колбасово дърво моделира, повдига и стяга кожата. Серумът 
предпазва кожата на седалищните части от отпуснатост, като я заздравява и овлажнява.
4. PHE Крем-маска за стягане на седалищните части – 20 мл – Видимо стяга и оформя задните части и бедрата, като ефективно намалява 
стриите. Съдържа Bio Bustyl, който укрепва кожата и предотвратява нейното отпускане. Микроколагенът подобрява структурата и еластичността 
на кожата, овлажнява и изглажда. Маската е с анти-ейдж ефект.
5. PHE Интензивен стягащ лосион за тяло - 30 мл - предпазва кожата от загуба на еластичност, видимо изглажда и стяга епидермиса. Има 
траен хидратиращ ефект. 

Комплектът включва: 
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Последователност на нанасяне на продуктите от

 PHE Интензивна терапия за оформяне и стягане на 
задните части и бедрата MIRACLE PUSH-UP

Етап I     Дълбоко почистване 
Стъпка 1. Измийте тялото с PHE Стягащ душ гел. 
Стъпка 2. Нанесете PHE Интензивно изглаждащ ексфолиант за задни 
части и бедра на проблемните зони. Масажирайте около 5 минути, след което 
изплакнете с топла вода и подсушете кожата.

Етап II    Активна фаза 
Стъпка 3. Нанесете PHE Серум за стягане на задните части и бедрата 
върху кожата с помощта на пръстите си. Масажирайте около 5 минути и 
оставете да се абсорбира.  
Стъпка 4. Нанесете PHE Крем-маска за стягане на седалищните части 
върху серума. Оставете върху кожата за 15 минути, след което изплакнете с 
хладка вода.
 
Етап III   Завършваща фаза
Стъпка 5. За завършване на терапията, се прилага PHE Интензивен стягащ 
лосион за тяло в нужните участъци. 

Продължителност на терапията - около 45 минути.

Обемът на продуктите в комплекта е достатъчен за една терапия.
Препоръчителна честота на терапията: в зависимост от нуждите на 
кожата.
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PHE Стягаща и овлажняваща маска за тяло 
с водорасли, зелен чай, Q10 и хиалуронова киселина - 200 г 
Действие: Стягащата и овлажняваща маска за тяло прониква дълбоко в кожата и има мощен хидратиращ 
ефект за всички части на тялото: гърди, задни части, корем, бедра и ръце. Тя професионално 
подобрява структурата на кожата и еластичността й. Коензим Q10 е мощен антиоксидант, който изглажда, 
регенерира и стяга кожата, за да се подобри нейната гъвкавост. Ефективно неутрализира свободните 
радикали, които са отговорни за стареенето на кожата, като я предпазва от загуба на еластичност. 
Хиалуроновата киселина осигурява интензивно и дълготрайно овлажняване и прави кожата стегната 
и гладка. Морските водорасли стимулират кръвообращението и спомагат за премахване на токсините, 
оформят и изглаждат кожата, подобряват нейната еластичност и осигуряват дълбока хидратация. Зеленият 
чай е добре познат с отслабващите си свойства, като стимулира регенерацията на клетките в дълбочина.
Начин на употреба: Нанася се върху зоните на тялото, където е необходимо. Оставете я да се абсорбира, 
не изплаквайте. Използва се 3 пъти седмично. 

Код:  91909
Цена: 49.00 лв.

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА

За най-добър ефект използвайте терапията с 5-те стъпки поне веднъж в месеца, 
а допълнителните маска и серум използвайте заедно по 2 пъти в седмиците между 
терапиите, като първо  се нанася серума, а след това маската.

PHE Серум за стягане на задните части и бедрата -
 5 ампули по 7 мл

Действие: Този мощен продукт съдържа микроколаген - градивен елемент на кожата, отговорен за 
гъвкавостта и еластичността й. А екстрактът от плодове на колбасово дърво моделира, повдига и 
стяга кожата. Крайният ефект е на повдигане, стягане и изглаждане на кожата на задните части и бедрата, 
оформяне и моделиране на тялото, намаляване на стриите. 
Начин на употреба: Нанесете серума върху необходимите зони на кожата с помощта на пръстите си. 
Масажирайте около 5 минути, оставете да се абсорбира. Използвайте 2-3 пъти седмично.

Код:  91912
Цена: 37.40 лв.
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PHE Интензивна терапия за моделиране и стягане 

на бюста MIRACLE PUSH-UP - 5 стъпки
Уникалната терапия от 5 стъпки за интензивно моделиране и стягане на бюста MIRACLE 
PUSH-UP е набор от професионални козметични продукти на базата на формулата, използвана 
в салоните за красота, с възможност за извършване на процедурата у дома. Благодарение на 
ценните активни съставки, използвани в професионалните салони – микронизирани морски 
водорасли, микроколаген, екстракт от плодове на колбасово дърво (Kigelia africana), 
азиатска центела (Centella Asiatica), съставка Bio Bustyl, съставка Kombuchka – ефектът е 
забележителен, а резултати са видими много бързо. 
Препоръчва се да се използва от жените, които искат да оформят и направят своите гърди 
още  по-привлекателни; при кожа с видими признаци на загуба на стегнатост и стрии върху гърдите, 
особено след отслабване, лечение, бременност и кърмене или след излагане на силно слънце. 
Действие: повдигане, стягане и изглаждане на кожата на бюста и деколтето; положително 
въздействие върху растежа на мастните клетки; подобрява стегнатостта на кожата около бюста, 
видимо моделиране, т.е. попълва и повдига бюста, като стяга кожата. 

Код:  91905
Цена: 45.30 лв.

1. PHE Стягащ душ гел - 30 г - ЕЕфективно почиства и освежава кожата, премахва токсините от организма. Съдържа микронизирани 
водорали, които стимулират кръвообращението и детоксикацията на организма.
2. PHE Нежен ензимен пилинг за бюст - 20 г - ефективно ексфолира мъртвите клетки на кожата, като подобрява кръвообращението и я 
стяга. Детоксикира и подготвя кожата за пълноценно усвояване на активните съставки. 
3. PHE Серум за стягане на бюст - 7 мл – Изнтензивният серум съдържа екстракт от плодове на колбасовото дърво, известен с положителното 
си действие върху бюста - попълва, повдига и стяга. Серумът предпазва гърдите от увисване. 
4. PHE Крем-маска за стягане на бюста – 20 мл – засилва ефекта на PHE Серума за стягане на бюста, като видимо моделира гърдите и 
ефективно намалява стриите. Съдържа Bio Bustyl, който укрепва кожата и предотвратява нейното отпускане, като стяга и оформя епидермиса. 
Микроколагенът подобрява структурата и еластичността на кожата, овлажнява и изглажда. Маската е с анти-ейдж ефект.
5. PHE Интензивен стягащ лосион за бюст - 30 мл - предпазва кожата от загуба на еластичност, видимо изглажда и стяга епидермиса. Има 
траен хидратиращ ефект.

Комплектът включва: 
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Последователност на нанасяне на продуктите от
 PHE Интензивна терапия за моделиране и стягане 

на бюста MIRACLE PUSH-UP

Етап I     Дълбоко почистване 
Стъпка 1. Измийте тялото с PHE Стягащ душ гел. 
Стъпка 2. Нанесете PHE Нежен ензимен пилинг за бюст върху 
гърдите и деколтето. Внимавайте - трябва да избягвате зърната! 
Оставете пилинга върху кожата в продължение на 10 минути и след 
това изплакнете кожата с топла вода и подсушете.

Етап II    Активна фаза 
Стъпка 3. Нанесете PHE Серум за стягане на бюст върху кожата с 
помощта на пръстите си и оставете да се абсорбира.  
Стъпка 4. Нанесете PHE Крем-маска за стягане на бюст върху 
серума. Оставете върху кожата за 15 минути, след което изплакнете 
с хладка вода.
 
Етап III   Завършваща фаза
Стъпка 5. За завършване на терапията, се прилага PHE Интензивен 
стягащ лосион за бюст в нужните участъци. 

Продължителност на терапията - около 45 минути.

Обемът на продуктите в комплекта е достатъчен за една 
терапия.
Препоръчителна честота на терапията: в зависимост от 
нуждите на кожата.
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PHE Серум за стягане на бюст 
MIRACLE PUSH-UP - 5 ампули * 5 мл 

Действие: Серумът съдържа екстракт от плодове на колбасово дърво. Ефектът е повдигане, стягане 
и изглаждане на кожата на бюста и деколтето; положително въздействие върху растежа на мастните 
клетки; подобрява стегнатостта на кожата около бюста, видимо моделиране, т.е. попълва и повдига 
бюста, като стяга кожата и намалява стриите.

Начин на употреба: Нанася се върху гърдите и деколтето. Оставете го да се абсорбира, не 
изплаквайте. Използва се 2-3 пъти седмично.

Код:  91911
Цена: 37.40 лв.

ПРОДУКТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА
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Уреди за сребърна вода от ново поколение  
Dr.Silver 101+ и Dr.Silver MINI

Уредите за получаване на сребърна вода представляват миниатюрни устройства за електролитно отделяне на 
сребърни йони (Ag+) във вода. В резултат на протичане на електролиза между сребърен електрод (проба 1000) 
и електрод от неръждаема стомана, сребърният електрод постепенно се разтваря и насища водата със сребърни 
йони.

Уникалната сила на сребърните йони: 

• има доказано бактерицидно, противовирусно, противогъбично и антисептично действие - ефективно унищожава 
повече от 650 вида патогенни микроорганизми;

• повишава имунитета и кондицията;

• премахва проблемите в стомашно-чревния тракт (гастрити, язви, хиперацидитет, хранителни отравяния);

• подпомага организма при простуда, грип, ангини и възпалителни процеси;

• подобрява състоянието при кожни проблеми и изгаряния;

• изглажда бръчките, имат противовъзпалителен ефект;

• дезинфекцира надеждно хладилници, мивки, съдове, дрехи, детски играчки

Dr.Silver 101 +
Повече от 20 000 л сребърна вода с питейна концентрация

Наред с генерирането на сребърни йони, използването на Dr.Silver 101+ дава още два мощни ефекта: 

• магнитна обработка и структуриране на водата;

• енергиен пренос на 101 лечебни растения с ясно изразен ефект за активиране на имунната система на организма.

В Dr.Silver 101+ над електродите е монтирана система от постоянни неодимови магнити и носител на екстракт от

101 лечебни растения. Тази конфигурация формира магнитно поле със специфична конфигурация и напрегнатост,

способстващо информационното проектиране на лечебните свойства на билките върху обработваната вода, както и

нейното магнитно структуриране и засилване на имуностимулиращия и бактерицидния ефект на сребърните йони.

Код 20025
Цена: 78.00 лв.

                                                    Dr.Silver MINI
• Ефективно получаване на сребърна вода с различна концентрация;

• Бърз и динамичен процес на отделяне на сребърни йони;

• Сменяем сребърен електрод и захранваща батерия;

• Повече от 10 000л сребърна вода с питейна концентрация;

• Компактен и надежден при работа.
Dr.Silver MINI e  последно поколение уред за получаване на вода, обогатена със сребърни 
йони. Използването на най-нови технологии прави процеса изключително ефективен и 
много по-динамичен в сравнение с други модели. Това дава възможност за кратко време да 
се постигне висока концентрация на сребърни йони във водата. Използването на заменяем 
електрод и батерия дават възможност за продължителна употреба на уреда. 
Създаден в малка и компактна опаковка, Dr.Silver MINI може да бъде винаги с Вас – в къщи, 
на работа, по време на път или почивка.

*За максимален ефект на получаваната сребърната вода, препоръчваме да използвате пречистена вода.
Вода от чешмата или минерални води, могат значително да намалят ефективността на сребърните йони!!!

Основни ефекти от приема на магнитно-структурирана вода:
• синергично подпомага ефекта на сребърните йони;
• нормализира енергийното състояние и молекулната структура на 

вътреклетъчната течност;
• подобрява пропускливостта на клетъчните мембрани;
• подобрява дейността на бъбреците и отделителната система;

Енергиен пренос на 101 лечебни растения 
При производството на уреда се използва специална технология, благодарение на която във водата се осъществява пренос на енергоинформа-
ционните матрици на специално подбрани 101 лечебни растения. Този пренос обогатява водата, насища я с информационните характеристики за 
лечебното действие на билките, които са специално подбрани за активна подкрепа на имунната система, общите възстановителни сили и витал-
ността на организма. 
Благодарение на едновременния ефект на магнитното структуриране и преноса на енергийна информация, паметта на водата се зарежда с бла-
готворно и лечебно действие, което се предава върху клетъчната система на организма. В резултат на тази синергична комбинация, наред с 
дезинфекционното и бактерицидно действие на сребърните йони, получената при обработка с Dr.Silver 101+ вода носи мощна информация за 
възстановяване и съхраняване на човешкото здраве, повишаване виталността и жизнените сили; информация, която ефективно се усвоява от 
човешките клетки. 

• подпомага организма при камъни в бъбреците и жлъчния мехур;
• подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
• подпомага регулирането на телесното тегло;
• регулира артериалното налягане;
• подобрява снабдяването на клетките с кислород;
• подмладява организма.

Код: 20026
Цена: 49.00 лв.

Сменяем електрод:
Код: 200261, Цена: 19.50 лв Ср
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Dr.Silver UNIVERSAL
Повече от 60000 литра сребърна вода

Dr.Silver UNIVERSAL е уред за получаване на сребърна вода в домашни условия с пълен 
електронен контрол и висок ресурс. Специалната конструкция позволява сребърният 
електрод да бъде сменян след изчерпване на ресурса му, а захранването със сменяема 
батерия, дава възможност за изключително дълъг период на използване. 
Вградените програми за електронен контрол, позволяват получаване на вода с 
избраната концентрация на сребърни йони, без да се следи времето за обработка.

 Повече от 60000 литра сребърна;

 Сменяем сребърен електрод;

 Пълен електронен контрол с програми за избор на концентрация на сребърни 
йони;

 Светлинна индикация за избор на програма и изправност на електролизната клетка

 Висока производителност;

 Лекота и бързина в обслужването;

Сребърните йони са най-широкоспектърният продукт за унищожаване на патогенна 
микрофлора, без да оказват вредно въздействие върху здравето на човека. Те са 
ефективни срещу повече от 650 вида бактерии, гъбички и вируси. Среброто действа 
1750 пъти по-силно от карболовата киселина ( фенол ) при една и съща концентрация 
и 5,5 пъти по-силно от сублимата (живачен двухлорид). Сребърната вода има по-висока 
активност от хлора, хлорната вар, натриевия хипохлорид и други окислители при 
равна концентрация.
Изследвания са показали, че бактерицидният ефект на среброто е по-силно изразен, 
отколкото при другите метали, защото среброто прониква по-бързо в клетките на 
патогените. Клетъчната обвивка сорбира среброто, а то блокира ферментите на 
бактериите и прекратява преноса на кислород.

Код 20055
Цена: 129.00 лв.

сменяем електрод
Код 2005511
Цена: 39.00 лв.
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ACS Нано сребро - 60 мл спрей

Код: 30601
Цена: 59.00 лв.

Американски суперпродукт по революционна нанотехнология! С 
най-мощния и бърз ефект в света!

 С многобройни клинични тестове!
Състав: Воден разтвор на сребърни наночастици.
Производител: RNA Results – USA.
Препоръчва се за: Мощна подкрепа на имунната система.
Действие: ACS Нано сребро убива патогени от 4000 до 1 000 000 пъти по-ефективно от конкурентните 
продукти на американския пазар. Това становище се базира на независими лабораторни изследвания. 
Среброто е ефективно срещу огромен брой микроорганизми, които предизвикват всякакви различни 
болести. Чрез окисление разрушава клетъчните стени на бактерии, спирохети, вируси, гъбички и 
паразити. Във формулата на продукта се съдържат много по-голямо количество сребърни йони, в 
сравнение с конкурентните американски продукти. Точно сребърните йони са тези, които се закачат 
към патогените и ги убиват, а също така лекуват и живите клетки. Конкурентните американски продукти 
предоставят ограничен брой сребърни йони, които са много нестабилни и с много кратък живот в 
човешкия организъм – веднъж навлезли в кръвоносната система и стомашно-чревния тракт, те биват 
бързо  неутрализирани. ACS Нано сребро е единственият американски продукт със сребро, който 
непрекъснато снабдява организма с нови сребърни йони. По този начин, докато едните сребърни 
йони се изчерпват, за естествения процес на убиване на микроби, други, нови сребърни йони биват 
произвеждани, като така се осигурява бързо, продължително и пълно заличаване на патогените.
Допълнително действие: ACS нано сребро е особено подходящ при гъбични проблеми и инфекции. 
Ефективен е и при грип, настинки и стомашно-чревни инфекции.
Начин на употреба: Препоръчват се 6 впръсквания под езика, два пъти дневно. За терапевтични цели 
дозата може да се удвои. Не консумирайте храна и течности 2 минути преди, и след прием на продукта. 
Може да се използва и външно чрез впръскване по кожата или проблемната зона.
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Основните предимства на ACS спрямо другите подобни американски продукти на пазара са:
1. Приема се под формата на спрей, с което се достига много по-голяма ефективност 
2. Частиците са с нано размери, тоест са много по-малки в сравнение с конкурентните препарати. 
Това гарантира, в пъти, по- бързо усвояване и по-добри резултати.
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ACZ Зеолит - 60 мл спрей

Код: 30602
Цена: 75.00 лв.

Американска суперформула по революционна нанотехнология! 
Единственият нанозеолит в света ефективно премахващ тежки 

метали, налични токсини и свободни радикали!
Състав: Воден разтвор на клиноптилолитичен зеолит.
Производител: RNA Results – USA.
Препоръчва се за: Формула с изключително мощен детоксикиращ ефект, подпомагаща оптималното 
функциониране на имунната система.
Действие: ACZ Зеолит е единственият съществуващ продукт с нано зеолит в света. Тоест зеолитните 
кристали са с много малки нано размери. ACZ Зеолит селективно и необратимо се свързва с  всички 
видове тежки токсични метали, химични токсини, летливи органични съединения, радиоактивни 
вещества и свободни радикали, след което ги изхвърля от организма, чрез урината, без да бъдат засегнати 
полезните за организма вещества. Това становище е доказано от множество независими изследвания на 
урината на хора, които ползват препарата. Спреят със нано зеолит е единственият създаден препарат 
за детоксикация, който премахва флуора и хлора – два от най-силните окислителни агенти, за които е 
известно, че се съдържат в питейната вода.
Допълнително действие: Чрез цялостното си действие, като изключително силен детоксикатор, ACZ 
Зеолит нормализира киселинно-алкалния баланс в организма. Предпазва организма от множесто тежки 
болести, включително и рак.
Начин на употреба: Препоръчват се 6 впръсквания под езика, два пъти дневно. За терапевтични цели 
дозата може да се удвои. Не консумирайте храна и течности 2 минути преди, и след прием на продукта.

Основните предимства на ACZ спрямо другите подобни американски продукти на пазара са:
1. Приема се под формата на спрей, с което се достига много по-голяма ефективност.
2. Единственият продукт на пазара, в който зеолитът е чист и не е замърсен с тежки метали.
3. Частиците са с нано размери, тоест са много по-малки в сравнение с конкурентните препарати. Това 
гарантира, в пъти, по- бързо усвояване и по-добри резултати. 

Знаете ли, че ...
Зеолитът е порест минерал с бял цвят, съставен предимно от алуминий, силиций и кислород. Поради действието си на 
молекулно сито той има изключително широко и разнообразно приложение. В България зеолит се среща на много места, 
предимно в Родопите, но е негоден за вътрешна употреба, тъй като е с голямо наличие на тежки метали.

ACG Глутатион - 60 мл спрей

Код: 30603
Цена: 75.00 лв.

Американски суперпродукт по революционна нанотехнология! 
Най-жизненоважният вътреклетъчен актиоксидант в най-

ефективната формула!
Състав: Глутатион(пептидно редуцирана форма), Н-Ацетил цистеин, ацетил л-карнитин, глутамин, 
алфа липоева киселина, екстракт от магарешки бодил, аскорбинова киселина, дейонизирана вода.
Производител: RNA Results – USA.
Препоръчва се като: Най-мощната вътреклетъчна антиоксидантна и детоксикираща формула!
Действие: Огромната ефективност на ACG Глутатион се постига чрез спрей технологията. По този 
начин веществата са разбити до атоми и така се улеснява многократно преминаването им от стомашно-
чревния тракт в кръвообращението. Така клетките мигновено се снабдяват с глутатион. ACG Глутатион е 
еволюция в хранителните добавки с глутатион. Представлява спрей и се приема през устата. Има много 
приятен вкус и е доказано, от независими лабораторни изследвания, че повишава вътреклетъчните нива 
на глутатион с над 10 %, само за 7 часа. Изследвано е, че при хората, които рядко се разболяват и са в 
добро цялостно здравословно състояние, се забелязват високи нива на глутатион, а при болниет хора 
- ниски.  Глутатионът е вид протеин, който естествено се образува във всяка една клетка от човешкото 
тяло.  Благодарение на антиоксидантните си качества глутатионът неутрализира свободните радикали. 
Намалявайки въздействието на свободните радикали, глутатионът предпазва клетките от увреждане и 
забавя процесите на стареене. Предпазва клетките от рак.
Допълнително действие: Глутатионът отговаря за транспорта и действието на някои важни витамини 
като „С“ и „Е“. Подпомага синтеза на различни протеини и е ключов елемент за оптималната работа на 
черния дроб. Другите съставки в продукта подобряват вътрешноклетъчния метаболизъм и засилват 
процесите на детоксикация.
Начин на употреба: Препоръчват се 6 впръсквания под езика, два пъти дневно. За терапевтични цели 
дозата може да се удвои. Не консумирайте храна и течности 2 минути преди, и след прием на продукта.

Основните предимства на на ACG спрямо другите подобни американски продукти на пазара са:
1. Приема се под формата на спрей, с което се достига много по-голяма ефективност.
2. Частиците са с нано размери, тоест са много по-малки в сравнение с конкурентните препарати. 
Това гарантира, в пъти, по- бързо усвояване и по-добри резултати.
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 Хроничните заболявания в 100% от случаите са предизвикани или са съпроводени от паразитни 
инфекции, като в 60% от случаите те са предизвикани от хелминти (паразитни червеи);

 С гъбични инфекции днес са заразени повече от 25% от населението на Земята;

 Съгласно данни от СЗО от паразитни заболявания са инфектирани почти 75% от населението на 
Земята, независимо от нивото на социалния им живот; 

 80% от всички съществуващи заболявания са или директно свързани с паразитите, или са 
следствие от тяхната жизнена дейност в човешкия организъм.

Био-вълновият генератор  VOLCANO Zapper е цифрово електронно устройство, което убива 
болестотворни паразити, бактерии, вируси и гъбички чрез електромагнитни вълни на принципа 
на биорезонанса без използване на медикаментозни средства.
Заперът позволява ефективно лечение както на остри, така и на хронични 
заболявания, в етиологията  и патогенезата на които съществена роля играят 
паразитни, бактериални и вирусни инфекции.
Теорията за избирателно електропоразяване на патогенни микроорганизми е 
разработена от американския лекар д-р Райф и развита в края на 20 век от д-р Хулда 
Кларк, след което е потвърдена от десетки изследователи по всички краища на света.

VOLCANO ZAPPER
Биовълнов генератор за избирателно електропоразяване на 

патогенни микроорганизми

Помощ при:
 тежки и хронични заболявания;
 възпалителни процеси;
 срив в имунната система;

Код: 20015       
Цена: 129.00 лв.

Самата терапия с апарата, освен подкрепящо действие върху организма, действа и стимулиращо върху имунната му система. 
По този начин го прави по-устойчив на бъдещи атаки от паразити. Видимо повишава жизнения тонус, подобрява паметта и мозъчната 
дейност. Друго положително действие е ускоряването на метаболизма на клетъчно ниво (обмяната на веществата), като по този начин се 
намалява затлъстяването и наднорменото тегло.

 настинки, грип, вирусни инфекции;
 алергии и кожни заболявания;
 всякакъв тип заболявания предизвикани от  

паразити, вируси, бактерии.

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

Пречиства въздуха

Области на приложение: 

Съживява кислорода във въздуха, който дишаме!

 намалява токсичността на въздуха;

 нормализира кръвното налягане;

 намалява вероятността от тромбообразуване;

 подобрява съня и премахва умората;

 елиминира стреса и повишава работоспособността;

 активира имунната система;

 повишава качеството на въздуха и забавя стареенет.

Код: 20101     
Цена: 39.00 лв.

В битови и промишлени условия – за понижаване на уморяемостта 
и повишаване на имунитета, предотвратява разпространение на вирусни 
инфекции и замърсяване на въздуха, неутрализира вредното влияние на 
йонизиращи лъчения от компютри и телевизори.

За медицински цели – за повишаване на имунитета, стимулиране на 
обменните процеси на организма, ефективна профилактика и подобряване 
състоянието при бронхиална астма, остри респираторни заболявания, 
хроничен бронхит и други заболявания на дихателната система,  мигрени, 
неврози, проблеми в сърдечно-съдовата система и др.
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Термофор
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За какво се използват термофорите? Термофорите са древно средство, 
водещо до облекчаване на болките в човешкото тяло.
Успешно се прилагат при: заболявания на опорно-двигателния апарат; болки в 
мускулите и ставите; мускулни крампи/схващания; плексит; широко приложение 
в спортната медицина; главоболие; менструални болки; за затопляне на легло/
бебешко креватче; лечение и превенция на колики (топлината облекчава 
коликите); болки и дискомфорт в стомашната област; настинки/студени крайници.
Начин на употреба: Напълнете с гореща вода (но не вряла) и затворете 
плътно капачката (обърнете внимание дали сте затворили добре капачката, за 
да не изпуска вода). Напълно безопасна е за използване, тъй като тя не може 
да Ви изгори, затопля Ви с безопасна за тялото температура. Изготвена е от 
термопластичен материал.

Древен и ефективен метод за премахване на болки 
с гореща вода!

Код: 51906 
Цена: 16.30 лв.

Кристална хималайска сол 

Сложете на Вашата трапеза най-чистата и най-полезната 
сол на планетата! „Розовото злато“ съдържа 84 минерала, 

образуващи съвършена биохимична структура!

Заменете ‘‘бялата смърт’’ с ‘‘розовото злато’’!

Състав: 100%  кристална хималайска сол.
Формирана преди повече от 250 милиона години дълбоко под хималайските планини и 
незасегната от човешката дейност и глобалното замърсяване, тази сол е известна като „розово 
злато.“ В хималайската сол се съдържат 84 природни минерала в съотноение идентично на 
съотношението им в клетъчната течност и кръвната плазма.
Продуктът притежава Сертификат за качество на хранителен продукт - ISO-22000!

Действие: противовъзпалително, антибактериално, противоалергично. 

• Спомага за намаляването на употребата на готварска сол.

• Улеснява регулирането на съдържанието на вода в тялото, поддържа здравословен 
баланс на рН в клетките, особено на тези в мозъка. 

• Поддържа здравословни нива на кръвната захар и артериалното налягане.  

• Подпомага електропреносните процеси в тялото. 

• Подобрява усвояването на хранителните вещества и подкрепя дихателната система. 

• Предотвратява мускулни крампи и подобрява костната здравина.

• Предпазва устната кухина от ранички и афти, прави зъбите по-здрави и защитава венците 
от възпаления.

• Прочиства организма от токсини и свободни радикали.

• Помага за пълноценното усвояване на йод от храната.

• Предпазва от подагра, артрит, подуване.

• Спомага за прочистване на синусите и предотвратяване на сухата кашлица
Начин на употреба: Препоръчва се по 2-3 грама дневно, по време на ядене (в храната като подправка 
или разтворена в течност).

(2 kg) Код: 30202
Цена: 25.00 лв. (0,5 kg) Код: 30201 

Цена: 7.80 лв.

Д
ру

ги
 у

ни
ка

лн
и 

пр
од

ук
ти



270 271

Серия турмалинови продукти Dr.Nature
Серията турмалинови продукти Dr. Nature са създадени по японска технология с използването на турмалинови 
кристали, постоянни магнити(с изключение на турмалиновия накитник), бамбукови въглища и органичен германий. 
Четирите активни елемента са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан, изградена от високотехнологични 
полимерни влакна.  Вградените високоактивни елементи отдават своето действие по време на използването на продукта. 

• усилват клетъчния метаболизъм и обмяната на веществата; 
• подобряват притока на кръв; 
• възстановяват лимфната система; 
• възстановяват ендокринната и хормоналната системи; 
• подобряват храненето на органи и тъкани; 
• укрепват имунитета; 
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Ортопедичен турмалинов 
колан  2 в 1
Нов модел колан с всички елементи и с 
възможност за сваляне на турмалиновата 
платка след терапия. Може да се използва 
през целия ден като обичаен ортопедичен 
колан. Гарантира максимална стабилност на 
движенията в кръста и облекчава хронични и 
моментни болки. 

Ефективно подпомага при:

• Болки в гърба, кръста, тазовата област;

• Дискова херния;

• Простудни заболявания;

• Ишиас и невралгии;

• Мускулни спазми на бедрата;

• Простатит;

• Простуда, нервно напрежение, умора

•	 Бърз	загряващ	ефект;

•	 Ефективно	поддържа	кръста	и	подпомага	движението;

•	 Постоянно	магнитно	поле	с	оздравително	действие	върху		акупунктурни	точки;

•	 Инфрачервена	топлина	за	стимулиране	на	кръвообращението;

•	 Отрицателни	йони	за	бърз	възстановителен	ефект.

Classic line

Цена 59.90 лв - 120 см

Код 20 904

High line

Цена 68.00 лв - 110 см

Код 20 900

Цена 72.00 лв - 125 см

Код 20 901

High lineClassic line

3 високотехнологични слоя 
със специална структура 
и въздействие

• Стомашно- чревен дискомфорт;

• Нередовна менструация;

• Ревматизъм;

• Втрисане;

• Проблеми с кръвообращението;

• Особено подходящ за хора със заседнал 
начин на живот и липса на движение.

Турмалинови колани
Моментален ефект |  Бързи резултати  |  Гарантирано качество

Цена 86.00 лв - 130 см

Код 20 906
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Смята се, че поради силните си пиро- и пиезоелектрични свойства турмалинът неутрализира негативните енергии и усилва 
психическата енергия и устойчивост на човека.
Мощен биологичен ефект имат и отделяните от турмалина инфрачервени вълни в далечния IR спектър. Когато инфрачервените вълни проникнат в 
кожата, те влизат в контакт с водните молекули. В резултат на възникващия резонанс се засилват молекулните вибрации, което предизвиква топлинен 
ефект и микро-повишаване на температурата на тъканите. Това на свой ред води до подобряване еластичността на кръвоносните съдове. Благодарение 
на по-високата микро- и макроциркулация на кръвта се осигурява по-добра работа на тъканите и органите в тялото. В резултат натрупаните токсини 
се извеждат по-лесно от организма и се възстановява по-високото ниво на работоспособност на клетките. 

• балансират вегетативната нервна система (система за 
възбуждане и потискане на психиката); 

• подобряват съня; 
• възстановяват нервната система след стрес; 
• повишават сексуалната функция.

Полезна информация за ТУРМАЛИНА
Турмалинът е природен минерал (скъпоценен камък), със сложен и променлив състав, от който зависи и цвета на конкретния кристал. Той проявява 
пиро- и пиезоелектрични свойства - при нагряване или механично третиране в кристалната решетка протичат процеси, благодарение на които 
кристалът генерира слаб ток. В организма на всеки човек, при правилно съотношение на положителните и отрицателните заряди, протича слаб ток от 
порядъка на 0.06 mA. Турмалиновите кристали от своя страна произвеждат ток със същата сила. Това дава възможност да се възстанови енергийното 
равновесие в организма и да се стимулира кръвообращението.  
Турмалинът е уникален природен кристал. Той излъчва едновременно инфрачервена топлина, отрицателни йони (въздушни витамини), генерира 
вихрово магнитно поле, активира клетките, балансира биотока в организма. Благодарение на турмалина се постига изключителен оздравителен 
резултат, който не може да се постигне с никой друг минерал, познат на човека. 
Наред с основните си биохимични и биофизични качества, турмалинът има мощен ефект за защита на организма от вредни електромагнитни 
излъчвания от околната среда. Взаимодействието му с кръвта и енергийните потоци в организма, способства за отпускане на гладките мускули на 
вътрешните органи, протича дълбочинно активиране на енергийните меридиани, подобрява се еластичността на съдовете, циркулацията на кръвта и 
лимфата. Повишава се съдържанието на кислород в кръвта, активира се клетъчната енергия, ефективно се релаксира нервната система и се усилват  
имунните функции на клетката.
От всички познати пиродни минерали, само турмалинът „носи“ постоянен електричен заряд и за това го наричат кристален магнит. При нагряване, 
турмалинът създава слабо магнитното поле, излъчва отрицателни йони, които действат, както следва:
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Турмалинова яка
Моментален ефект |  Бързи резултати  |  Гарантирано качество

Турмалинова наколенка Dr.Nature

Ефективно подпомага при:

• Болка и схващане в областта на шията;

• Болки в раменете и горната част на гърба;

• Стрес, напрежение, тежка умствена работа;

• Шипове; ревматизъм; плексит;

Ефективно подпомага при:

• Болка и схващане в областта на коляното;

• Отоци и отпадналост на долните крайници;

• Гонартроза (артроза на колянната става), гонартрит 
(възпаление на колянната става);

• Износване на колянната става;

• Шипове в колянната област; 

3 високотехнологични слоя 
със специална структура 
и въздействие

Турмалин;
Постоянни магнитни;
Отрицателни йони;
Инфрачервена топлина;
Органичен германий;
Бамбукови въглища;

• Главоболие, простуда, настинка, умора;

• Световъртеж;

• Втрисане;

• Проблеми с кръвообращението;

• Сънливост;

• Болки и спазми в мускулите на прасците и бедрата; 

• Болки в ставите при промяна на времето;

• Невралгии и мускулни спазми;

• Разширени вени на долните крайници;

• Разтегнати връзки в областта на колената;

• Слаба циркулация на кръвта;

• Ускоряване зарастването на кости при фрактури.

• Проблеми с щитовидната жлеза;

• Хроничен тонзилит;

• Шийна остеохондроза;

• Особено подходящ за хора със заседнал 
начин на живот и работещи с компютър.

Цена 29.90 лв 

Код 20 920

Цена за 1 бр. 29.90 лв 
Код 20 902Ту
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Турмалинова превръзка за очи Dr.Nature  

Турмалинов накитник Dr.Nature

Ефективно подпомага при:

• За бързо възстановяване при болка и умора в очите;

• За подобряване на кръвообращението в областта на очите; 

• Нормализиране на клетъчния обмен на веществата;

• Премахване на напрежението от клепачите; 

• Премахване на „червените очи“ при работа с компютър;

• За превенция на очни заболявания;

• За облекчаване и предотвратяване появата на отоци, 
тъмни кръгове, подпухналост и бръчки около очите;

Ефективно подпомага при:

• Болка и схващане в областта на китките, дланите и пръстите на ръцете;

• Артроза и артрит на пръстите на ръцете;

• Шипове, подутини и отоци по ръцете, дланите и пръстите;

• Болки в ставите при промяна на времето;

• Навяхване в областта на китките;

• Подобрява циркулацията и очиства кръвта; 

• Нормализира артериалното налягане;

• Ускорява зарастването при фрактури;

• При напрежение и умора на ръцете или пръстите;

• Изтръпване, измръзване и синдром на студените ръце;

• При активно спортуване или тежки физически натоврвания;

• Активира енергийните меридиани.

Цена 19.90 лв 

Код 20 905

• Обекчаване на главоболие, виене на 
свят и проблеми със синусите;

• Засилва концентрацията и паметта;

• Подсилване на човешкото био-поле и 
намаляване на вредното влияние на 
геопатогенните и електромагнитни 
влияния;

• За бързо заспиване и спокоен сън; 

• Особено подходяща за студенти, 
научни работници, хора, които 
прекарват много време на 
компютъра.

* Green Master гарантира ефект само за оригинални продукти, с марката Dr.Nature, закупени от наши представители!!!

Цена за 1 бр. 19.00 лв 
Код 20 903
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Магнитен колан с мериносова 
вълна, магнити и сребро

Изключително съчетание на висококачествена мериносова вълна, 
магнитно поле и сребърни йони. 

Наред с терморегулиращото и оздравително действие на мериносовата 
вълна, в този продукт е добавен източник на постоянно магнитно поле. 
Като резултат употребата води до бързо и ефективно снемане на болка 
от различен характер. Подобрява състоянието при възпаления, болки в 
гръбначния стълб, ставите, лактите, коленете, кръста, раменете, стомаха. 
Подкрепя дейността на органите на отделителната система. 

Вълната има успокояващ ефект върху нервите, като запазва постоянна 
телесна температура. Магнитната лента генерира постоянно магнитно поле 
с мощен възстановителен ефект върху цялото тяло, регулира обменните 
процеси, балансира кръвообращението и подпомага възстановителните 
процеси в организма.  

Патентованият материал със сребърни нишки, използван в производството 
на продукта, добавя антибактериален ефект, неутрализира неприятните 
миризми, предотвратява развитието на патогени, плесени и бактерии. 
Ефективно подпомага енергийния баланс на организма, като основа за 
нормално протичане на биохимичните процеси. 

Изключително удобен за носене директно върху тялото, без ограничение 
на времето, не изпотява и не запарва. С универсален размер!

Размер ХL
Код: 26108  
Цена: 48.00 лв.

Елек от мериносова вълна 
със сребро и магнити

Елекът е произведен от висококачествена мериносова вълна и е 
предназначен да осигури идеална защита на гърба и шията, както и 
за облекчаване на хронични болки в тези части на тялото. Добавените 
магнитни ленти са разположени успоредно на гръбначния стълб и 
осигуряват благоприятен ефект, премахват умората и подобряват 
кръвообращението в областта на гърба. 

Продуктът е идеално допълнение към зимни дрехи за хора с постоянно 
чувство на студ. За снемане на болка, защита и възстановяване в 
областта на кръста и гърба. 

Код: 26109  
Цена: 150.00 лв.

Код: 26110  
Цена: 30.00 лв.
Цената е за 1 бр.

Състав на елека и наколенката:
100% мериносова вълна, 
памук със сребърни влакна и  магнитни ленти 
 
Сребърните влакна, използвани в производството на продуктите, 
добавят антибактериален ефект, неутрализират неприятните миризми, 
като предотвратяват развитието на патогени, плесени и бактерии. 
Наред с това защитават организма, като ефективно подпомагат 
енергийния му баланс, като основа за нормално протичане на 
биохимичните процеси. 

Наколенка от мериносова вълна 
със сребро и магнити - 1 бр. 

Наколенките са изработени от чиста мериносова вълна с магнитна 
лента и сребърни нишки. Прекрасно средство за облекчаване и 
премахване на болка в коляното или лакътя. 
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Магнитотерапията е съвременен метод за физиотерапия, при 
който върху организма на човека се въздейства с постоянни или 
импулсни нискочестотни магнитни полета. Магнитното поле оказва 
противовъзпалително, противооточно, седативно и болкоуспокояващо 
действие, като подобрява микроциркулацията на физиологичните 
течности и стимулира регенеративните и възстановителните процеси в 
тъканите.

Магнетон БИО
Уред за нискочестотна импулсна магнитотерапия

Код: 20027      
Цена: 58.00 лв.

МАГНЕТОН БИО е съвременен физиотерапевтичен уред предназначен 
за терапия с импулсно нискочестотно магнитно поле.    В науката и 
практиката отдавна е известно, че такова поле помага при:

 хирургични и травматични увреждания на тъканите;

 сърдечно-съдови заболявания;

 заболявания на опорно-двигателния апарат;

 неврологични заболявания;

 заболявания на дихателните пътища;

 дерматологически заболявания;

 заболявания на УНГ и др.

МАГНЕТОН БИО може да се използва едновременно или 
последователно с други физикални процедури – лазерна терапия, 
електротерапия, иглотерапия, терапия с лечебна кал, минерална вода 
и др., като процедурите могат да се правят на открити повърхности на 
кожата, през дрехите, през гипс или превръзка.

Магнитна наколенка 
Комфорт и лекота в движението

Код: 20020     
Цена: 19.90 лв. (за 1 брой)
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Магнитните наколенки Dr. Nature съществено подобряват състоянието при 
болка и дискомфорт в ставите, предизвикани от множество заболявания, 
като в същото време им позволяват да се върнат към нормалното си 
функциониране с увеличена подвижност. Наколенките стабилизират и 
поддържат капачката на коляното като притискат сухожилието точно под 
коляното. Това пристягане намалява или елиминира възпалението и помага 
за предотвратяване на нараняване и изтощаване на коляното.

Друг положителен ефект на магнитните наколенки Dr. Nature е подобряване 
на кръвообръщението. 

Наколенките се слагат бързо и лесно, удобни са за носене и са незабележими 
под дрехите.
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Добре дошли в света на Victoria Bells
свят на неподправена красота и истинско здраве

Стремежът на човек към здраве и красота води към създаването на нови продукти, в които тези две идеи се 
допълват и съществуват заедно, може би като доказателство, че красотата има смисъл само тогава, когато 
човек е здрав. Victoria Bells обединява в себе си естествения стремеж на човек за по-добро здраве и искон-
ния стремеж за красота.

Отчитайки най-добрите традиции и последните разработки в областта на възстановяването и съхраняване-
то на човешкото здраве, ние предлагаме изящна колекция, която съдържа в себе си източници на магнитно 
поле, отрицателни йони, инфрачервени лъчи и германий. Повечето модели са произведени от медицинска 
стомана или титан, а някои от тях са произведени от мед, което допълнително усилва оздравителния им 
ефект. Комбинирането на различни въздействия прави нашите модели значително по-ефективни от всички 
аналози,  известни на пазара. 

Съчетаването на интересни дизайнерски решения, висококачествени материали и изработка, различни из-
точници на здравословно въздействие превръща колекцията ни в символ на стил, красота и здраве. 
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l  подобряване преноса на кислород до всички 
клетки, тъкани и органи;
l  нормализиране на артериалното налягане(-
даже и при хронична хипертония);
l  препятстване образуването и ефективно раз-
биване на групировки от еритроцити и тромбо-
цити;
l  повишаване проницаемостта на клетъчните 
мембрани;

l  повишаване еластичността и тонуса на кръвонос-
ните съдове;
l  подобряване дейността на ендокринната система 
и хормоналния баланс;
l  оптимизиране клетъчното хранене и калиево-на-
триевия обмен;
l  преразпределение съдържанието на желязо и по-
вишаване кръвотворните способности на организма;
l  повишаване биологическата активност на магне-
зия;
l  пречистване на кръвоносните съдове от шлаки, хо-
лестерол и калциеви отлагания;
l  активиране енергийния обмен в акупунктурните 
точки на организма;
l  болкоуспокояващ ефект

магнити

За магнитите в нашите бижута
В нашата колекиця се използват високоефективни неодимови магнити, със сила на магнитното 
поле от 800 до 1800 Гауса.

Защо и как магнитите помагат?
1. Достъпна и ефективна възможност за компенсация на постоянно отслабващото земно магнит-
но поле.
2. Мощно биохимично и биофизично действие върху организма.

Възможности за приложения на магнитотерапията

атеросклероза

мигрена стрес

шум в ушите

хипертония

артрит

нарушено кръвообращение

менструални болки

болки в гърба

депресия

артрози

ревматизъм

проблеми
с щитовидната
жлеза

проблеми
със зрението

загуба на сила

преумора

безсъние

инсулти

счупвания

травми

главоболие
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Инфрачервени лъчи
В някои от нашите модели 
гривни същестувват кера-
мични вложки, които при те-
лесна температура излъчват 
инфрачервена светлина в да-
лечния спектър (4-14 микро-
метра). 

Когато инфрачервените вълни проникнат в кожата, 
те влизат в контакт с водните молекули. В резултат на 
възникващия резонанс се засилват микровибрации-
те на молекулно ниво, което предизвиква топлинен 
ефект и локално микро-повишаване на температура-
та на тъканите. Това на свой ред води до повишаване 
еластичността на кръвоносните съдове. Благодарение 
на по-високата микро- и макроциркулация на кръвта 
се осигурява по-добра работа на тъканите и органи-
те в тялото. В резултат на това натрупаните токсини 
се извеждат по-лесно от организма и се възстановява 
по-високото ниво на работоспособност на клетките. 
Появата на пазара на Технологията на далечния инфра-
червен спектър преди десет години в Япония, стана 
възможна, благодарение на използването на биоке-
рамиката – новаторска разработка на Американската 
национална космическа агенция (NASA). Сега тя се из-
ползва широко в САЩ, Япония, Корея и Китай.

Отрицателни йони
В някои модели се съдържат
специални източници на отри-
цателни йони, които насищат
организма и способстват за
ефективна профилактика и ле-
чение на бронхити, бронхиални
астми и други заболявания на
дихателната система, неврози, 
безсъние, мигрени, остри
респираторни заболявания, хипертонии и хипотонии,
инсулти, инфаркти, язви, гастрити, колити, ревматизъм,
болки в ставите, функционални разтройства, възпали-
телни процеси и др.

Наред с това отрицателните йони:
l намаляват вероятността от тромбообразуване;
l прекратяват разпространението на вирусни инфек-
ции;
l премахват умората;
l елиминират стрес и последиците от него;
l активират имунната система;
l повишават работоспособността;
l повишават качеството на въздуха;
l забавят процесите на стареене

Германият
Използването на германий като микрокристал в някои от нашите модели води 
до:
 l Стимулиране насищането на тъканите с кислород  (което способства за подобрява-
не на мозъчната дейност);
 l Подпомагане очистването на организма от шлаки и токсини;
 l Ускоряване зарастването на рани;
 l Подобряване функционалното състояние на централната нервна система;
 l Повишаване на работоспособността и ускоряване на възстановяването след тежки физически 
натоварвания;
 l Укрепване на имунната система на организма.

Биохимичното действие на Германия 
в кръвта е аналогично на това на 
хемоголобина, а именно: 
 l нормализират се еластичността и тонуса 
на съдовете и в тях нараства скоростта на 
кръвния поток;
 l активира се цялостното оздравяване 
на кръвоносната система и подобряване на 
съсирването на кръвта;
 l активизира се съдоразширяващото, 
противооточното и имуностимулиращо 
действие.
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Нова колекция
Турмалин 
Турмалинът е природен минерал – скъпоценен камък. Той е със сложен и променлив състав, от който 
зависи и цвета на конкретния кристал. Той проявява пиро и пиезоелектрични свойства – при нагрява-
не или механично третиране в кристалната решетка протичат процеси, благодарение на които крис-
талът генерира слаб ток. В организма на всеки човек, при правилно съотношение на положителните 
и отрицателните заряди, протича слаб ток от порядъка на 0,06 mA. Турмалиновите кристали от своя 
страна произвеждат ток със същата сила!!! Това дава възможност да се възстанови енергийното рав-
новесие в организма ни и да се стимулира качествено кръвообращението.
Турмалинът има мощен ефект за защита на организма от вредни електромагнитни излъчвания от 
околната среда и още:

l усилва клетъчния метаболизъм и обмяната на веществата;
l подобрява притока на кръв;
l възстановява лимфната система;
l възстановява ендокринната и хормоналната системи;
l подобрява храненето на органи и тъкани;
l укрепва имунитета;
l балансира вегетативната нервна система (система за възбуждане и потискане на психиката);
l подобрява съня;
l възстановява нервната система след стрес;
l повишава сексуалната функция.

/19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.  

SB 504

 /19см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв. 

	/19	см;	21	см/		  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.

/19см/  
 /магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.

SB 503

	/19см;	21см/		
/магнити, инфрачервени лъчи,отрицателни йони, германий, турмалин/

 Цена: 99.90 лв.  

	/19	см;	21	см/		
/магнити, отрицателни йони, инфрачервени лъчи, германий, турмалин/ 

Цена: 120.00 лв.   

SB 505 SB 506

SB 507 SB 508
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/19см;	21см/		
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.  

SB 428

 /19см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв. 

SB 433 	/19см;	21.5см/		  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.

SB 440

/19см/  
 /магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.

SB 444

	/19см;	21см/		
/магнити, инфрачервени лъчи,отрицателни йони, германий, турмалин/

 Цена: 120.00 лв.  

SB 445 	/21.5см;	23см/		
/магнити, отрицателни йони, инфрачервени лъчи, германий, турмалин/ 

xЦена: 99.90 лв.   

SB 437

 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.  

SB 434

 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.   

	/19см;	21см/		
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.    

SB 438

SB 439 	/19см;	21см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 180.00 лв.

SB 441

/19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв. 

SB 450

	/20см;	22см/	
/магнити, инфрачервени лъчи,отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 99.90 лв.

SB 473
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Код: 20006   
Цена: 39.00 лв.
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/2.8/48 см/  
 /магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 78.00 лв.

/19см/   
 /магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 129.90 лв.

/3/48 см/    
 /магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 78.00 лв.

/19см/   
 /магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий, турмалин/

Цена: 129.90 лв.

SP 602

 SB 501

SP 601

 МЕДАЛЬОН ДЕТЕЛИНА - 5 В 1

МЕДАЛЬОН СЪРЦЕ - 5 В 1

SB 502

Neoguard Life -
Магнитен уред-бижу от ново поколение
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Neoguard Life е високотехнологичен продукт предназначен за: 

• магнитотерапия; 

• магнитна обработка на водата; 

• енергийно-информационно структуриране на вода, течности и храни; 

• защита от негативни външни въздействия; 

• енергиен баланс на организма. 

УСТРОЙСТВО: Neoguard Life се състои от (фиг.1) херметичен корпус 1, многополюсна 
магнитна система 2, биологично активен препарат 3 и апликация с пиктографски 
послания 4 (фиг.2). Специално проектирана многополюсна магнитна система осигурява 
едностранно излъчване на магнитно поле с висок градиент на магнитната индукция 
и рязка граница между полюсите. Това осигурява дълбоко проникване на магнитното 
поле и ефективно въздействие върху тъканите - в пъти по-ефективно от обикновените 
магнитни устройства. Освен това този уред се състои само от един диск, който напълно 
замества нуждата от два и повече диска от старите поколения магнитни устройства. 
Уредът не се нуждае от захранване и поддръжка. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Стойност на магнитната индукция – 2000 Gs ± 10%; 
Брой полюси – 6.
Neoguard Life помага за облекчаване на болки от всякакъв произход - главоболие, 
мигрена, ревматични и травматични болки в прешлените и ставите, мускулни болки и 
др. Neoguard Life спомага за бързо разнасяне на отоци и хематоми при травми на меките 
тъкани, ускорява зарастването на счупени кости и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА NEOGUARD LIFE: За разлика от други устройства при 
които се използва само северния или южния полюс на магнита, Neoguard Life използва 
едновременно шест полюса от двата вида. 

Фиг. 1

Фиг. 2



АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ
Гражданска отговорност
Автокаско
Автоасистанс

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ
дом, офис, търговски обект,
предприятие, хотел и др.

ОТГОВОРНОСТИ
професионална отговорност –

нотариуси, адвокати,
експерт-счетоводители,
туроператори, превозвачи,
работодатели, проектанти,
строители, хората носещи оръжие и др.

ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА С АСИСТАНС
ЖИВОТ

инвестиционни и рискови
пенсионни и детски

ЗЛОПОЛУКИ
индивидуална и рискова злополука
злополука на учащи и персонал

ДРУГИ
селскостопански
карго
строително – монтажни рискове
на плавателни съдове и летателни
апарати
финансови и търговски рискове

GREEN MASTER е лицензиран застрахователен брокер, предлагащ експертно всички застрахователни продукти и услуги на водещите застрахователни 
компании в България.GREEN MASTER разполага с екипи от професионално обучени мениджъри, които ще Ви предложат най-доброто за Вашата разумна 
сигурност.

Какво предлагаме? 
 голямо разнообразие на застрахователни продукти на утвърдени 

и лицензирани застрахователни компании в България
 професионална консултация и коректно обслужване на 

територията на цялата страна
 помощ при избора на най-подходящият застрахователен 

продукт при всеки конкретен случай
 трите най-добри актуални оферти за избрания застрахователен 

продукт
 анализ и експертна оценка на всяка оферта
 индивидуален подход, гъвкави условия и конкурентни тарифи
 пълно съдействие и помощ при застрахователно събитие по 

време на целия застрахователен период
 своевременно напомняне за предстoящи падежи по 

застрахователни полици
 дискретност и защита на личните данни
 атрактивни бонуси и отстъпки

За повече информация: www.green-master.eu

GREEN MASTER - ЗАСТРАХОВАНЕ Търсете другите ни каталози
Каталог Дом 2015

Каталог Красота 2015

Каталог Блясък 2015



www.green-master.eu


