
Количествата на някои продукти са ограничени, 
възможно е изчерпване в периода на акцията!

Важно: Продуктите по предложението участват в сумата, 
даваща право за покупка на продукти по Код 2 

от текущата брошура на Green Master „Есенни пътеки“!

Черният петък започва в четвъртък 

и приключва в неделя!

SUPER
BLACK 
FRIDAY2

28.11.- 01.12.2019

-80%

-70%

-60%

-50%



3

-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:

 

Екстрактът от листа на Бамбук представлява 
поликомпонентен комплекс от синергично 
действащи вещества с мощен антиоксидантен 
ефект, с висока концентрация на флавони. 
Дългогодишни изледвания доказват, че приемът 
на eкстракт от листа на бамбук ефективно 
подпомага при хипертония, хиперлипидемия, 
коронарни заболявания, нарушени сърдечни 
съкращения, нарушения в мозъчното 
кръвообращение.

1995
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Dr. Nature Листа 

от бамбук - 42 гр.           
Стара цена: 

3990
лв

Vitar препоръчва при: 

SUPER
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3008050код:

 Билков сироп 
Боровинка - 200 мл 

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

Vitar препоръчва при: 

595
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
Стара цена: 

1190
лв

3072350код:

 

срив на имунната система; грип и вирусни 
заболявания; ангини; херпеси и бактериални 
инфекции; кожни инфекции - акне, афти, трудно 
зарастващи рани; пародонтити; възпаления на 
дихателните пътища и белите дробове - бронхити, 
пневмония; проблеми с пикочо-половата система - 
цистит, пиело-нефрит, простатит, аденом и др.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3995
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

7990
лв

3046850код:

Коластра 
 90 капсули

 Мултивитамини и мине-
рали A - Z 50+ 150 капсули

за жизненост, енергичност и повишаване 
на работоспособността и имунитета; при 
недостиг на витамини и минерали; при 
нерационално хранене; за защита на 
клетките от свободни радикали; забавяне 
стареенето на организма; за ежедневна 
употреба при хора над 50 годишна възраст.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3044450код:

Стара цена: 

5000
лв 2545

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

 Имунен стимулатор 
форте+  45 таблетки

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

Съдържа нуклеотиден микс, витамин С, 
екстракт от облепиха.

3074460код:

Стара цена: 

2450
лв 980

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:

 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Магнезий 250 таблетки

напрежение и схващания в мускулите; 
проблеми с костите и тяхната плътност; 
уморени крака; остеопороза, артрит; мускулни 
болки, рахит; диабет, хипертония; депресия, 
хронична умора; нервност, раздразнитеност.

3051250код:

Стара цена: 

2990
лв 1495

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

2
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 Чага (Chaga) 60 
капсули х 555мг

3031950код:

Стара цена: 

3890
лв 1945

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

 

3245
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
Стара цена: 

6490
лв

3081250код:

 

1095
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

2190
лв

ай кю макс
30 таблетки

Dr.Nature препоръчва при: 
нарушено кръвооросяване на мозъка и 
крайниците; подпомага за по-лесно запаме-
тяване и повишава паметовите възможности 
като цяло; стимулира мозъчните функции 
и интелигентността;  благоприятства 
сърдечно-съдовата дейност; намалена 
концентрация; шум в ушите, световъртеж.

3006050код:

За силна имунна система, здрав черен дроб, заси-
лена Ин енергия, плодовитост и добро зрение!
Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми с очите и зрението; срив на имунната 
система; умора и отпадналост; възстановяване 
след заболявания; проблеми със сърдечно-
съдовата система и черния дроб; дегенеративни 
проблеми със зрението; еректилна дисфункция; 
работа в неблагоприятни условия.

Dr.Nature Годжи 
Бленд - 946 мл

 

3022260код:

Стара цена: 

2990
лв 1195

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:Биофолтил - 32 капсули

Equilibra препоръчва 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.

Гъбата на безсмъртието Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
нарушения в храносмилането, стомашна язва, стомашен рак, рак на 
берите дробове, гърдата и матката,  диабет, всякакъв туморен растеж, 
грип, артрит, гъбички и кожни заболявания. Помага при хипертония, 
нормализира сърдечния ритъм, облекчава отоци, понижава стреса. Действа 
адаптогенно, антиоксидантнто, имуномодулиращо, противовъзпалително, 
противовирусно.

-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:

Всяка капсула съдържа:
400 мг висококачествен стандарти-
зиран екстракт от плодното тяло на 
гъбата Чага(Inonotus obliquus). 

2 капсули дневно 
(профилактичен прием).

 

425
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

850
лв

амарин 
30 таблетки

Pharm LAB препоръчва при: 
дискомфорт и неразположение при 
пътуване.
Всяка таблетка съдържа: 
сух екстракт от джинджифил - 75 mg, 
витамин В6 - 0,5 mg.

3036750код:
3



 

2495
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
Стара цена: 

4990
лв

3052650код:

-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:

 
Стара цена: 

4050
лв 2025

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

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. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3048850код:

Ябълкови фибри
55 таблетки за дъвчене

проблеми в стомашно-чревния тракт; сто-
машно-чревни разстройства; лениви черва; 
нарушена перисталтика; метеоризъм; запек; 
детоксикация на дебелото черво; отслабване; 
регулиране на нивата на лошия холестерол.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Ефективна стомашно-чревна детокси-
кация със 100% натурален продукт!

Псилиум фибри на прах 
300 г
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3036660код:

Стара цена: 

1450
лв 580

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:авенеа 

6 таблетки

намалена сексуална активност при жени; 
фригидност; загуба на сексуално желание; 
менопауза. Подпомага сексуалните функции, 
действа като естествен афродизиак. Засилва 
сексуалното удоволствие, повишава чувстви-
телността, възстановява сексуалното 
желание особено преди, по време и след 
менопауза. 

Pharm LAB  препоръчва при: 

 

3995
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

7990
лв

L-карнитин 
200 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3041550код:

 

3062050код:

Стара цена: 

2790
лв 1395

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

менструални нарушения; менструални 
болки; хормонален дисбаланс; пред-
менструален синдром (ПМС); левкорея; 
нервност и раздразнителност; понижено 
либидо.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
За истински женски комфорт!

Фемикеър съпорт  
40 капсули

 
1955

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
Стара цена: 

4890
лв

3066560код:

Грийн Мастър препоръчва за подпомагане при: 
• Намалено либидо;
• Понижена сексуална активност;
• Затруднена ерекция;
• Преждевременна еакулация;
• Нарушена сперматогенеза;
• Повишава физическата сила и издръжливостта;
• Снема тревожност и умора;
• Тонизира мускулите 
2 капсули дневно.

Витомен Витал 
(Vitoman Vital) 60 капсули

За добра сексуална активност



 

1250
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

2500
лв

 

3995
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

7990
лв

3043150код:

30725002код:

 Стара цена: 

1490
лв 745

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Гинко Билоба комплекс 

30 таблетки

Vitar препоръчва при: 

Билков сироп Спокоен 
сън - 200 мл - 2 броя

нарушен сън;
стрес;
трудно заспиване;
напрегнатост;
неврози.
Съдържа:
екстракти от мента, мащерка, жълт 
кантарион, валериана, витамин С.

броя 
на цената 

на един2 

 

30608002код:

Стара цена: 

5000
лв 2250

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Ливърклиър (Livclear) 

40 капсули - 2 броя

проблеми и заболявания на черния дроб; 
повишен холестерол и триглицериди; 
злоупотреба с алкохол и лекарства; 
възпалителни заболявания; хроничен 
запек; повишена киселинност; кожни 
проблеми. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 

№1 продукт за черния дроб в аюрведа

броя 
на цената 

на един2 

чернодробни и жлъчни заболявания; токсични 
поражения на черния дроб; хепатит, цироза; 
заболявания на храносмилателната система; 
панкреатит; повишен холестерол; диабет.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Мощен източник на силимарин!

Бял трън 
90 капсули

 

3060350код:

Стара цена: 

2790
лв 1395

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

Deep Ayurveda препоръчва при: 
понижен имунитет; чести и повтарящи 
се инфекции; слабост, изтощение, треска; 
възстановяване след боледуване; за 
ефективна детоксикация; проблеми с хра-
носмилателната система; артрит; ринит; 
диабет; хепатит.

 Гудучи - 40 капсули

Мощна детоксикация и силен имунитет!
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-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:

 

1795
лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:Стара цена: 

4490
лв

5

Калм Витал
(Calm Vital) 60 капсули

3067760код:

Грийн Мастър препоръчва за подпомагане при: 
• Стрес и психически натоварвания;
• Дисбаланс на нервната система;
• Нервност, напрежение;
• Тревожност, безпокойство;
• Нервно изтощение;
• Силно наотварване на мозъчните функции.

аюрведа в борба със стреса!

КАЛМ ВИТАЛ е ефективна аюрведическа формула за борба с един от най-
големите проблеми на съвременния динамичен свят – стреса и неговите 
последици. Релаксира нервната система, предотвратява проблеми, 
предизвикани от стрес и напрежение. Подобрява адаптационните 
способности на организма, подпомага функциите на мозъка и нервната 
система. 2 капсули дневно.

Добра памет и подкрепа за функциите 
на мозъка. Всяка таблетка съдържа 
стандартизиран екстракт от Гинко Билоба, 
витамини В1, В2, В6, В12. Pharmacy LAB 
препоръчва за подпомагане при: нарушена 
памет, недостатъчно кръвооросяване на 
мозъка и крайниците (студени крайници), шум 
в ушите, световъртеж, отпадналост. Подпомага 3037450код:

общото кръвообращение и дейността на сърцето, подсигурява здравината 
и еластичността на кръвоносните съдове. Допринася като превантивно 
средство срещу инфаркт и инсулт.



 Гел с екстракт от див конски кестен с розмарин и 
арника - 200 мл 

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.

1245
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
Стара цена: 

2490
лв

5011050код:

 Терапевтичен 
балсам „Чудо” - 50 мл

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.

Стара цена: 

2390
лв 955

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:

 

1380
лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:Стара цена: 

3450
лв

5010260код:

Терапевтичен 
охлаждащ гел  200 мл

Охлаждащата терапия може да облекчи остра 
болка, както да подпомогне при оток, като 
улесни подвижността. Подходящ и при хронични 
оплаквания като артрит, артроза, ревматизъм и 
др.

активни съставки: екстракт от дяволски нокът, 
алое вера, камфор, масло от мента, ментол, 
пантенол, глицерин. Без парабени. 

5010460код:

6

-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:
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Липс (Lips) 30 таблетки

3036860код:

Стара цена: 

1050
лв 420

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:

Pharm LAB препоръчва при: 
афти; проблемна кожа на устните; 
напукани устни; проблеми с лигавиците 
на устната кухина. Активните вещества 
подкрепят възстановяването и 
доброто здраве на лигавиците в 
устата и кожата на устните. Защитават 
клетките от оксидативния стрес, 
подпомагат регенерацията, активират 
възстановителните способности. 

 Стара цена: 

1190
лв 595

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

За превенция и подпомагане при херпес! След 
нанасяне създава защитен активен филм върху 
устните. Екстрактът от маточина ограничава 
размножаването на вируса (херпес симплекс). 
Останалите активни съставки ускоряват реге-
нерацията на епидермиса и намаляват лезиите. 
Ранното прилагане на балсама може да ограничи 
размера или да предотврати появата на видима 
лезия.

Балсам за устни 
LIPS HELP - 10 мл

Pharm LAB препоръчва: 

5020350код:

 
Стара цена: 

1450
лв 725

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Течност за поддържане 

на устната кухина 
LIPS LIQUID - 100 мл

Дермокозметичен продукт, предназначен 
за поддържане на добро състояние на 
лигавицата в устната кухина. Препоръчва 
се при болезнени ожулвания и увреждания 
на епитела на лигавицата на устната кухина, 
причинени от протези и ортодонтични 
устройства, както и при появата на афти и 
млечница (гъбички в устата), възпаление на 
венците. Има антибактериалното действие.5020450код:



 

795
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

1590
лв

5111150код:

 

CARAVAN  
Eau de Parfum 150 мл 

4 избрани предложения!

SUPER
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-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:

Крем със соли  от 
Мъртво море - 250 мл 

За лице - подходящ за всеки тип кожа.  
Препоръчва се при чувствителната кожа 
и акне. Поддържа минерални баланс и 
микроциркулацията на кожата. Хидратира и 
подобрява еластичността на кожата. Съдържа 
соли от Мъртво море, масло от авокадо, 
пшенични кълнове.

 

5111350код:

Стара цена: 

2490
лв 1245

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

За лице за всеки тип кожа. Черният хайвер 
е изключителен елемент, който регенерира 
кожата на клетъчно ниво - най-богатият 
източник на протеини, минерали, фосфоли-
пиди и олигоелементи като йод, фосфор, цинк, 
магнезий, витамини A и D, както и на витамини 
от B групата. Съдържа алое вера, червен 
хайвер, екстракт от кафяви морски водорасли и 
хидролизиран актин. 

Крем с екстракт от 
хайвер - 250 мл

 Stolz препоръчва: 

дамски парфюм 

798 _ _ 60код: 799 _ _ 60код:

Страстни аромати от Испания! 
Вдъхновени от световните 

ТОП дизайнери! 
150 мл парфюм на 

изключителна цена!

10 14
05 09

 алое вера део РолOн 50 мл

Съдържа нова „интелигентна“ естествена 
молекула, която прекъсва веригата на потта 
и предотвратява образуването на неприятна 
миризма, когато е необходимо. Заедно с 
успокояващите свойства на алоето, прави 
продукта нежен освежител за мъже и жени. Не 
оставя петна по дрехите. 
Не съдържа парабени, парафинни масла, SLS, 
SLES, алуминиев хлорид, газ и алкохол. С лек 
унисекс аромат, без алергени. 

Стара цена: 

1490
лв 745

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

9205150код:

 
Стара цена: 

1990
лв 595

лв

ПРоМо цена:

-70%намаление:
намаление:

След нанасяне върху кожата, маслото се 
превръща в кремообразно, деликатно почист-
ващо мляко. Екстрактът от йерба мате има 
успокояващ ефект, благодарение на своя 
аромат. Заедно с маслото от монои, подхранва 
кожата и повишава еластичността й. Маслото 
не оставя мазни следи по кожата.

Vis Plantis душ масло 
с йерба мате и монои
300 мл

84% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

6900
лв 2760

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:

мъжки парфюм 

7

8423470код:

 

755
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

1890
лв

Ексфолиант за тяло 
с арганово масло  
и смокиня - 300 мл

Съдържа натурални солни и захарни 
кристали. Аргановото масло има 
свойството да овлажнява и подхранва 
кожата, като й помага да запази своята 
младост, изпълвайки я с жизненост 
и енергия. Екстрактът от смокиня й 
придава мекота.

8632260код:



 

1045
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
Стара цена: 

2090
лв

9206450код:

 

980
лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:Стара цена: 

2450
лв

9161460код:

 

9206760код:

Стара цена: 

2150
лв 860

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:

 

9140070код:

Стара цена: 

1850
лв 555

лв

ПРоМо цена:

-70%намаление:
намаление:

SUPER
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625
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

1250
лв

активни съставки: масла от арган, бадем, 
ориз, шеа, мицеларно масло. 
не съдържа PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, източници на 
формалдехид. Деликатно ароматизирани, 
без алергени. 
действие: Почистват идеално грима от 
очите, лицето и устните, като подхранват 
кожата и я оставят мека и свежа.

Кърпички с арганово 
масло за почистване 
на грим - 25 броя

97% 
натурални 
съставки

9206350код:

активни съставки: арганово масло, 
хиалуронова киселина, екстракт от гардения. 
не съдържа PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, източници на 
формалдехид. Деликатно ароматизирани, без 
алергени. Почиства идеално замърсяванията 
по кожата, като я подхранва и я оставя мека, 
тонизирана и блестяща.

98% 
натурални 
съставки

Почистваща пяна за лице 
с арганово масло - 75 мл

BOTANIC FORMULA 
Почистващо 
мляко 
за грим 
200 мл Напълно почиства и освежава 

епидермиса, ефективно премахва 
грима и други замърсявания. Осигурява 
на кожата всичко, от което се нуждае 
на етапа на почистване, успокоява 
раздразненията, овлажнява, подготвя 
кожата за следващия етап.

Действа като регенерира и по-чиства 
кожата. Подходящ за нормална, 
комбинирана, суха и чувствителна 
кожа. Идеалното средство за 
почистване на кожата от грима и 
замърсяванията - 3 в 1 – използва се 
вместо почистващ тоник, почистващ 
лосион и вода. Подходящ и за 
водоустойчив грим.

Регенериращ 
мицеларен 
разтвор BIO 7D 
за почистване 
на грим 3 в 1
200 мл

С 98% натурални съставки, хиалуронова 
киселина, масла от арган, бадем, шеа, 
гроздови семки, екстракт от гардения, 
вит.Е. Не съдържа PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, източници 
на формалдехид. Деликатно ароматизиран, 
без алергени. Крем за ежедневна употреба - 
подхранва в дълбочина и стяга кожата. 

Подхранващ крем 
за лице с арганово 
масло 75 мл

98% 
натурални 
съставки

-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:

 

Дермокозметичен продукт, предназначен за грижа 
и защита на кожа, подложена на протриване и 
ожулване с различен произход. Освен за възпалена 
и зачервена кожа крем-балсамът се препоръчва и 
за превенция на декубитални рани посредством 
ежедневен масаж на рисковите зони. Активните 
съставки ограничават ефекта на вредните външни 
фактори върху кожата и ускоряват регенерацията 
на епидермиса и предпазват от бактериални и 
гъбични инфекции.5020260код:

Стара цена: 

1450
лв 580

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:Крем-балсам за 

проблемна кожа Alezin 
50 г



 

8430650код:

 
Стара цена: 

1750
лв 700

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление: 

790
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
Стара цена: 

790
лв

 

1195
лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:Стара цена: 

2990
лв
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Успокояващ серум 
за чувствителна 
кожа 30 мл

8422860код:

Препоръчват се за: чувствителна кожа, склонна към раздразнения, причинени от 
влиянието на вредни външни фактори, особено UV радиация и дразнещи детергенти. 
Активно и дълбоко овлажняват и почистват. Намаляват зачервяванията, омекотяват и 
изглаждат. Тествани под наблюдението на дерматолози върху група от хора с чувствителна 
кожа. Съдържат: екстракт от овес, екстракт от синя метличина, масла от маслина, роза, 
шеа и лен - интензивни омекотяващи и подхранващи свойства; витамин Е - овлажнява 
и подхранва, бори със свободните радикали; глицерин - подпомага хидратирането; 
алантоин - успокоява и участва активно в процеса на регенерация. Аромати, без алергени. 
Не съдържат парабени. 8422960код:

Стара цена: 

1590
лв 635

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:

деликатен гел 
за почистване 

на чувствителна 
кожа 300 мл

Шампоан за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Балсам за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

945
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

1890
лв

8431350код:

Маска за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

8432050код:

1075
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

2150
лв

Съдържат екстракт от хмел, маслиново 
масло и млечни протеини. Шампоанът 
нежно почиства къдравата коса, без да 
я заплита, като придава на къдриците 
еластичност и блясък. Балсамът и 
маската улесняват разресването, 
къдравата и непокорна коса става мека 
и еластична. Хидратират я в дълбочина 
и намаляват негативните ефекти 
свързани с разресването на косата, 
особено при стилизиране и сушене. 
Не съдържат SLES, SLS, силикони и 
изкуствени оцветители. 

945
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

1890
лв

86104002код:

Шампоан с лайка - 
за слаба, 
изтощена и 
третирана 
коса 
350 мл
2 броя

Екстрактът от лайка има укрепващо и 
противовъзпалително действие, реге-
нерира, успокоява раздразненията 
и сърбежа на скалпа, подхранва 
космените фоликули. 
Съдържа: флавоноиди; изобилие 
на вит. C; вит. B3. Косата става лека, 
гъвкава и добре хидратирана, с красив 
и естествен блясък. Без парабени, 
изкуствени оцветители, SLS и SLES. 

броя 
на цената 

на един2 

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера,  
арганово масло и кератин). Проучен и 
създаден, за да защитава боядисаната коса, 
предпазвайки нейния блясък. Използван 
редовно, придава блясък на цвета и 
едновременно с това помага за неговото 
запазване. Меланинов комплекс - помага 
за запазване на цвета на косата. Слънчев 
филтър - предотвратява окисляването на 
цвета. 9202760код:

Tricоlogica Шампоан 
за защита на цвета 
250 мл

-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:



 

2000850код:

Стара цена: 

2590
лв 1295

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

 

5190550код:

Стара цена: 

950
лв 475

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

SUPER
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 Стара цена: 

14900
лв 7450

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Уред за сребърна вода 

Dr.Silver Universal  

Повече от 60 000 л сребърна вода 
с питейна концентрация.
Пълен електронен контрол с програми за избор 
на концентрация на сребърни йони;
Сменяем сребърен електрод и батерия;
Светлинна индикация за избор на програма и 
изправност на електролизната клетка;
Висока производителност; 
Лекота и бързина в обслужването.

Уредът за получаване на сребърна вода Dr. Silver 
Universal e устройствo за електролитно отделяне 
на сребърни йони (Ag+) във вода.

2005550код:

 

300
лв

ПРоМо цена:

-70%намаление:
намаление:Стара цена: 

1000
лв

Книга “Лечебната сила 
на сребърната вода”

9370код:

Magnolia Silver

Магнитен декарбонизатор с дезинфекционен 
ефект - два ефекта, за по-добро пране и 
миене на съдове. Прибор от ново поколение, 
с помощта на който успешно се решават 
проблемите с твърдата вода и се повишава 
качеството на пране и миене на съдове.  

За всички видове гладка естествена кожа, 
напа, изкуствена и лачена кожа. Особено 
подходящ за естествено дърво и дървена 
градинска мебел. Пчелният восък придава 
наситен меден аромат. Той поддържа 
повърхността, подхранва, овлажнява и 
придава еластичност на кожата. 

Балсам за кожа 
и дърво 150 мл

10

от нея  ще научите: 
историята и легендите за 
сребърната вода,
какво представлява тя,
какви проблеми решава и
как се употребява.

Турмалинова 
превръзка за очи

 

390
лв

ПРоМо цена:

-80%намаление:
намаление:Стара цена: 

1890
лв

Magic Nuudles - 
пакет 200 бр.

18002код:

-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:

Направени от най-добрите естествени 
царевични пръчици в САЩ. Напълно 

натурални и безопасни, 100% 
биоразградими и екологично чисти.

Magic Nuudles

18009код:

390
лв

ПРоМо цена:

-80%намаление:
намаление:Стара цена: 

1890
лв

Magic Nuudles - 
пакет 100 бр. + 

КнИжКа+
3D 

КнИжКа



 

575
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:Стара цена: 

1150
лв

2510250код:

 

2610460код:

Стара цена: 

43780
лв 17510

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:

 

2031150код:

Стара цена: 

1550
лв 775

лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
намаление:

 

790
лв

ПРоМо цена:

-50%намаление:
Стара цена: 

1580
лв

SUPER
BLACK 
FRIDAY2

28.11.- 01.12.2019

 

395
лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
Стара цена: 

990
лв

Abra Cadabra 
Спрей за тоалетна 
60 ml

Преди да използвате тоалетната (особено 
по голяма нужда), разклатете добре спрея, 
след което впръскайте 3-4 пъти директно във 
водата. По този начин създавате специален 
слой. Този слой задържа неприятната 
миризма под водата, а в същото време отделя 
приятен цитрусов аромат. 

2045260код:

 

875
лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:Стара цена: 

2190
лв

Турмалинова 
превръзка за очи

За бързо възстановяване при болка и умора в 
очите; за подобряване на кръвообращението в 
областта на очите;  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; обекчаване на главоболие, виене на свят 
и проблеми със синусите.

Препоръчва се за подпомагане при: 

2090560код:

Топ матрак 3 в 1 от 
мериносова вълна 
с магнитно поле и 
карбонови нишки Идеално съчетание от висококачествена 

мериносова вълна, магнитно поле и специална 
карбонова мрежа за перфектен сън и добро 
здраве. 

Професионална 
универсална кърпа 
Proffesional 
Multi-Purpose Cloth Предназначена за професионално 

почистване на замърсявания 
навсякъде в дома, офиса, автомобила, 
детската градина, училището, 
университета и навсякъде, където има 
необходимост! 
0,10 дение
Размер: 40 х 40 см

Eкологичен 
течен перилен 
препарат 
BIONUR със 
сапунено 
орехче  
1000 мл 

Препаратите, съдържащи сапунено орехче 
са хипоалергенни. Имат антибактериални 
и антимикробни свойства. С ефект и на 
естествен омекотител.  Подходящ за цветно 
и бяло пране, за всякакъв вид материи - от 
грубата вълна до фината коприна. Премахва 
петна от дрехи и текстилни тъкани, като не 
променя цветовете. 

Кърпички Color Trap 2 in 1 
против оцветяване 
и при петна - 20 броя 
2опаковки Цветоулавящи кърпички - улавят 

частиците от замърсителите и 
оцветителите, преди те отново да 
попаднат върху другите текстилни 
изделия. Така нежеланите 
оцветявания и посивявания 
ефективно се предотвратяват. 
Подходящи за бяло и цветно пране, 
при всякакви температура и вид 
тъкани. Може и при ръчно пране! 20451002код:

броя 
на цената 

на един2 
11

Размер: 90 х 200 см
Състав: 
Лице: 
100% мериносова вълна
Гръб: 
памук с карбонова мрежа

-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:
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Кухненски робот - Volcano Kitchen Robot 
+ ПодаРЪК Приставки за Кухненски робот Volcano Kitchen Robot

Кухненският робот VOLCANO е вашият пръв помощник в кухнята - последно поколение уред в своя клас! Предлага 
уникално обединение на много функции в един уред, като ви спестява пари, пространство и време, оставяйки ви да 
развихрите въображението си и да правите чудеса в кухнята си,  за да предложите здравословно и разнообразно 
хранене на цялото си семейство! 

Функции:
- разбиване с планетарно въртене,
- разбъркване (миксиране) с планетарно въртене,
- месене на тесто,
- мелене (за месо и др.),
- блендиране,
- многофункционално ренде за зеленчуци*,
- пълнене на наденички*,
- приготвяне паста*.

основни характеристики:
- 4,3 литрова купа от неръждаема стомана,
- 1,5 литров стъклен блендер,
-  6 скорости на работа + отделна силна скорост,
- кука за месене на тесто,
- приспособление за разбиване (за белтъци и др.),
- приспособление за разбъркване,
- мелачка с 3 диска за смилане: фино, средно и едро,
- разглобяеми части, подходящи за миялна машина,
- прозрачен капак против разплискване,
- вакуумни крачета,
- мощност: 1000 W.* Маркираните със звездичка (*) функции са на 

допълнителните приставки.

Mногофункционално ренде – 
фино,едро и слайсър за рязане

Приставки за направа 
на домашна паста

Приставка за направа 
на наденички

-50%
намаление:

-50%
намаление:

-60%
намаление:

-70%
намаление:

-80%
намаление:

20700123код:

Стара цена: 

89000
лв 35600

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:

2250033код:

Стара цена: 

9990
лв 3000

лв

ПРоМо цена:

-70%намаление:
намаление:Стара цена: 

12990
лв 3900

лв

ПРоМо цена:

-70%намаление:
намаление:

2250028код:

Кристална хималайска сол - 2  кг

Стара цена: 

2800
лв 1155

лв

ПРоМо цена:

-60%намаление:
намаление:

3020260код:

100%  кристална хималайска 
сол. Формирана преди повече 
от 250 милиона години дълбоко 
под хималайските планини 
и незасегната от човешката 
дейност и глобалното замърся-
ване. Съдържа 84 природни 
минерала в съотношение 
идентично на кръвната плазма. 
Има противовъзпалително, 
антибактериално, противоалер-
гично действие.

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Тиган STONELINE Ф 28 Тиган STONELINE Ф 20

Вкусно, здравословно, диетично, 
икономично и екологично готвене.

С феноменално незалепващо и незагарящо 
каменно покритие. Много лесни за 

почистване - само с топла вода и гъба. 
Не съдържат PFOA. 

12

ПодаРЪК
 КоМПЛЕКТ 

Приставки 
Подаръците  са  

на  стойност

115 лв
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-80%
намаление:

Всички налични продукти от 
асортимента на Каталог HEAN

с -80% намаление! 
В настоящата брошура са посочени само част от продуктите.

Попитайте Вашия консултант за конкретните наличности! 
Количествата са ограничени, възможно е изчерпване 

в периода на акцията!

Балсам за устни  
PURE CARE 3,8 g

1 2 3 5

155
лв

ПРоМо цена:

-80%намаление:
намаление:

Стара цена: 

770
лв

6410310 _ 80код:

180
лв

ПРоМо цена:

-80%намаление:
намаление:

Стара цена: 

900
лв

Водоустойчив молив за 
устни с мини-острилка 1,2 g

Неговата формула съдържа витамин Е 
и пчелен восък и има подхранващи и 
предпазващи функции. Цветната част на 
края на молива съдържа мини-острилка.

64107 _ _ _ 80код:

210
211

212
213

214

406

13

64203 _ _ _ 80код:

64322 _ _ _ 80код:

64323 _ _ _ 80код:

-80%намаление:
намаление:

310
лв

ПРоМо цена:Стара цена: 

1540
лв

285
лв

ПРоМо цена:

-80%намаление:
намаление:Стара цена: 

1420
лв

180
лв

ПРоМо цена:

-80%намаление:
намаление:Стара цена: 

900
лв

345
лв

ПРоМо цена:

-80%намаление:
намаление:

Стара цена: 

1730
лв

64207 _ _ _ 80код:

64333 _ _ _ 80код:

407 408 411

412 413 414

Четворка сенки 
за очи 
HIGH DEFINITION 
6 g  

автоматичен молив 
за очи с мини-
острилка 1,2 g

201 202 203 204 205

301 302 303 304 305 306

ароматен руж 
с розово масло
LET’S BLUSH 
CONTOUR - 9 g

Матираща оризова пудра HIGH DEFINITION 9g
с органично масло от ядки на марула (Мarula)

355
лв

ПРоМо цена:Стара цена: 

1785
лв

БЕЗ оГЛЕдаЛо

С оГЛЕдаЛо

401

402403

404


